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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Nota Técnica nº: 15/2020 - GAB- 03076

NOTA TÉCNICA - SES GO

Considerando:
- a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta
situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;
- a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto n. 9.692, de 13 de julho de 2020, do Governador do Estado de Goiás, que
altera o Decreto no 9.653, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre a situação de emergência na saúde
pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus;
- o previsto no artigo 10º do referido Decreto, que delega à Secretaria de Estado da
Saúde a edição de atos complementares para contenção da pandemia do novo coronavírus;
- a delegação da ANVISA à autoridade sanitária estadual para fazer recomendações e
restrições de fluxos e acessos de pessoas ou produtos;
- o alcance dos critérios obrigatórios firmados pelo Comitê de Operações Estratégicas
(COE) do Estado de Goiás, no dia 19 de agosto de 2020, que deliberou para o retorno gradual e planejado
das aulas presenciais, mediante redução sustentada no número de óbitos por COVID 19 em 15% ou mais,
bem como manutenção das taxas de ocupação de leitos em UTI menores que 75%. Ambos mantidos
sustentados por 4 (quatro) semanas epidemiológicas consecutivas;
- a atual taxa de 52,76% de ocupação de leitos de UTI dedicados ao enfrentamento da
COVID-19 e a taxa de 21,01% de ocupação de leitos de enfermaria dedicados ao enfrentamento da
COVID-19, mesmo tendo já tendo desmobilizado a estrutura transitória do Hospital de Campanha de
Campanha de Águas Lindas de Goiás há uma quinzena; e
- a extensão da utilização dos indicadores pactuados para deliberação das atividades
escolares presenciais e para eventos com múltiplas pessoas, conforme descrito em ata do colegiado em
16/09/2020, mediante aprovação de protocolos de retomada, conforme seguimento;
- a deliberação do Comitê de Operações Estratégicas (COE) do Estado de Goiás, do dia
28 de outubro de 2020, mediante o alcance dos indicadores previamente pactuados, que identificou pela
existência de condições epidemiológicas e assistenciais para uma possível retomada das aulas presenciais
e de eventos, conforme disposto nesta Nota Técnica.
RECOMENDA:
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1. A retomada das aulas presenciais nas Instituições de Ensino do Estado de Goiás, de
todos os níveis educacionais, limitada ao máximo de 30% (trinta por cento) da capacidade total da
instituição, de forma gradual, facultativa (não obrigatória), de acordo com a deliberação de cada
Instituição, e desde que sejam observados inteiramente os Protocolos de Biossegurança, previamente
estabelecidos pelo COE e publicados no site da Secretaria de Estado de Saúde, conforme o
link:
https://www.saude.go.gov.br/files//banner_coronavirus/Protocolos/
Protocolo%20de%20retorno%20as%20atividades%20presenciais%20nas%20institui%C3%A7%C3%
B5es%20de%20ensino%20de%20Goi%C3%A1s%20-%20ANEXO%20B%20-%
20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL.pdf.
2. As Instituições de Ensino do Estado de Goiás, que retomarem suas atividades
presenciais, deverão manter igualmente o ensino misto/híbrido (tanto presencial, quanto virtual), como
opção para os pais ou os alunos que não optarem pela participação presencial.
3. Para o retorno das atividades presenciais nas Instituições de Ensino sediadas no
Estado, cada uma deverá assinar Termo de Autodeclaração, constante do Protocolo de Biossegurança,
deliberado e validado pelo COE, constante do Anexo C do referido documento. O termo deverá ser
entregue, devidamente preenchido e assinado, à vigilância sanitária dos municípios, sede das instituições.
Competirá à Secretaria de Educação do Estado de Goiás a deliberação sobre a estratégia de retorno das
atividades presenciais que estão sob a sua gestão, tanto na forma, quanto no tempo, desde que atendidos os
protocolos pré-estabelecidos e aprovados.
4. A retomada das atividades econômicas de prestação de serviços em atividades
relacionadas à organização e realização de eventos, conforme CNAE, abrangendo: atividades de
organização de eventos, serviços de buffet, casas de festas e eventos, solenidades, cerimônias e eventos
corporativos ou políticos, em conformidade com os parâmetros definidos pela Secretaria de Retomada,
mantendo-se os Protocolos de Biossegurança previamente estabelecidos pelo COE, com até 50% da
capacidade do local e, no máximo, 150 pessoas.
5. Para a retomada dos eventos supramencionados, o organizador de cada evento deverá
manter em sua posse, obrigatoriamente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a lista de presença de todos os
participantes contendo, no mínimo: nome completo e dois contatos telefônicos, objetivando a
rastreabilidade de contatos e/ou casos suspeitos e/ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus
(Sars-CoV-2).
6. Os indicadores previamente definidos pelo COE serão mantidos em monitoramento e
avaliação semanal. Já os impactos/resultados da retomada deste seguimentos sociais deverão ser avaliados
com a periodicidade mínima de 30 (trinta) dias.
7. Qualquer recomendação de Notas Técnicas (NT) anteriores, feitas em outro momento
da pandemia, que tenha algum item que, porventura, seja conflitante com esta NT, perderá vigência.

Ismael Alexandrino
Secretário de Estado da Saúde de Goiás
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GABINETE DO SECRETÁRIO, em GOIANIA - GO, aos 29 dias do mês de outubro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR, Secretário (a) de
Estado, em 04/11/2020, às 15:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000016268315 e o código CRC DF7B49BC.
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