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Nota Técnica N° 011/2021 SMS                                                          Goiás, 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 TRATA DA APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 EPIDEMIOLÓGICOS E FAZ SUAS RECOMENDAÇÕES 

 

 

Considerando, Nota Técnica nº: 3/2021 - GAB- 03076, que trata de recomendações sanitárias 

para os Gestores Municipais de Saúde, e que considera indicadores relacionados à aceleração 

do contágio e à sobrecarga do sistema de saúde para a estratificação das regiões de saúde 

semanalmente em situação de alerta, situação crítica e situação de calamidade e traz orientações 

para cada uma dessas situações. 

 

Considerando, Nota Técnica nº: 4/2021 e Nota Técnica nº: 5/2021 - GAB- 03076, que trazem 

análise técnica de tendência da evolução da COVID-19 em Goiás; 

 

Considerando, mapas de risco apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. 

Disponível em: 

https://extranet.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generated

Content 

 

 

Percebe-se que: 

 

- A maior parte do Estado de Goiás encontra-se em fase de estabilização na velocidade de 

contágio. 

 

 
Gráfico apresentado na Nota Técnica n° 04- GAB- 03076 
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- Redução de casos confirmados no Estado de Goiás a partir da semana 12. Desconsiderando 

as duas últimas (15 e 16) devido ao atraso nas notificações. 

 
Gráfico Apresentado na Nota Técnica n° 05- GAB- 03076 GAB- 03076 

 

 

- Redução no número de solicitações diárias de leitos COVID-19 ao Complexo Regulador de 

Goiás, a partir do dia 21/03/2021 

 
Gráfico Apresentado na Nota Técnica n° 05- GAB- 03076 GAB- 03076 
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- Manutenção da situação Crítica na maior parte do Estado de Goiás, incluindo a Região do Rio 

Vermelho, em que a cidade de Goiás está inserida.  

 
 

 

 
Disponível em: https://extranet.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedContent 

 

 

Avaliando o cenário atual, os indicadores mencionados, o próprio ciclo do vírus, percebe-se 

que há uma estabilização dos indicadores em todo o Estado. Contudo, não se pode dizer que a 

situação é absolutamente confortável, mas é nítido e perceptível que o Estado já teve momentos 

piores.  

 

A região Rio Vermelho mante-se classificada em Situação Crítica, sendo assim, a Secretária 

Municipal de Goiás, acompanha a recomendação do Estado, apresentada na Nota Técnica n° 

03/2021 - GAB- 03076. 

 

Recomenda-se:  

 

I. Proibir a circulação de pessoas nas ruas entre 23 e 5 horas (exceto para trabalhadores 

de serviços essenciais e emergências);  

 

SEMANA 16/04 SEMANA 23/04 

SEMANA 30/04 

REGIÃO RIO VERMELHO 

https://extranet.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedContent
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II. Proibir a realização de eventos sociais (festas, casamentos, dentre outros) em salões 

de festas, áreas comuns de condomínios ou qualquer espaço de uso coletivo;  

III. Para Instituições religiosas será permitido: Funcionamento com lotação máxima de 

30% da capacidade.  

IV. Para Bares e restaurantes será permitido: Funcionamento com lotação máxima de 

30% da capacidade, horário de funcionamento reduzido (das 6 às 23 horas) consumo 

local apenas para clientes sentados, com uso de protocolos de biossegurança.  

V. Funcionamento das atividades de médio risco de transmissão com lotação máxima 

de 30% da capacidade, conforme abaixo:  

a. Academias, quadras esportivas escolas de esporte; 

b. Salões de beleza e barbearia;  

VI. Para as atividades abaixo relacionadas, seguir recomendações específicas:  

a. Empresas e escritórios: prioritariamente trabalho remoto ou 50% da 

capacidade do estabelecimento em trabalho presencial.  

b. Transporte públicos: lotação máxima limitada ao quantitativo de passageiros 

sentados;  

c. Funerais: máximo de 10 pessoas 

 

Como dito anteriormente, a situação não pode ser considerada confortável, por isso a Secretaria 

Municipal de Saúde ressalta: 

 

I. Não se deve tratar as atividades não essenciais como se tivéssemos em período fora 

da pandemia. No caso de permanência do funcionamento de tais atividades, deve-

se obedecer de forma rigorosa os protocolos sanitários. Dentre os cuidados ressalta-

se, redução da capacidade de atendimento, limitar horário de funcionamento, 

obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos.  

II. Qualquer exacerbação de indicadores que levem a crer em aumento abrupto de 

disseminação do vírus, de aumento da demanda dos serviços de saúde para cuidados 

de pacientes críticos, ou taxa de mortalidade, as atividades não essenciais deverão 

ser revistas, podendo, inclusive, serem suspensos seu funcionamento.  

III. Festas e aglomerações são absolutamente contraindicadas neste momento.  

IV. Indica-se, obrigatoriamente, o uso de máscara facial de proteção, medidas de higiene 

das mãos com álcool gel e etiqueta respiratória para todo cidadão, mesmo que ele já 

tenha se vacinado ou do a doença.  

 

 

 

 

_______________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás/GO 

 


