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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORIZONA/GOIÁS —09 DE FEVEREIRO DE 2021. 

NOTA TÉCNICA N° 02/SMS ORIZONA-GO 

CONSIDERANDO: 

• que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou como 
pandemia a infecção humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

• a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em razão da Infecção humana pelo novo 
Coronavirus (COVID-19); 

• a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurou aos Municípios no 
exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, competência para a adoção ou 
manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do Coronavirus (COVID-19); 

• o requerimento e laudos apresentados por representantes de escolas particulares 
do Município de Orizona/GO quanto A possibilidade de volta As aulas presenciais na rede 
escolar municipal; 

• a necessidade do Município em adotar outras medidas ao combate ao contágio e 
transmissão do Coronavirus (COVID-19), no sentido de regular a circulação de pessoas e o 
funcionamento de atividades comerciais e de prestação de serviços, em razão das medidas 
sanitárias já adotadas pela Administração Pública, com o fito de resguardar os interesses 
econômico e da saúde da população; 

• que é realizada continuamente a análise sistemática dos indicadores 
epidemiológicos e de capacidade assistencial técnica pela Secretaria Municipal de Saúde, por 
meio de Notas Técnicas, Portarias e outros atos correlatos; 

• que o levantamento dos casos no município vem sistematicamente sendo 
acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

• que a situação epidemiológica do município de Orizona analisada no dia 08 de 
fevereiro de 2021, houve o aumento de 3% no total de casos confirmados e aumento de 250% 
nos casos ativos da doença, sendo 8 casos registrados no dia 6 de fevereiro de 2021, chegando 
a 20 casos no dia 08; 

• a análise do Boletim Epidemiológico Covid-19 N°. 44 — 05/02/2021, emitido 
através da Superintendência de Vigilância em Saúde, da Gerência de Vigilância 
Epidemiológica de Doenças Transmissíveis e do Centro de Informações Estratégicas e Resposta 
em Vigilância em Saúde, que traz a situação Epidemiológica em  Goias  no período de 
04/02/2020 a 30/01/2021 com os seguintes dados: 

"Desde os primeiros registros de casos suspeitos de COVID-19 em Goiás em 04 
fevereiro de 2020 até 30 de janeiro de 2021 foram notificados A VigilAn 
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Epidemiológica 1.008.969 casos. Desta data até 30 de janeiro de 2021 foram 
confirmados 350.907 (35,4%) sendo 326.807 (93,1%) por critério laboratorial, 
12.119 (3,5%) pelo critério clinico epidemiológico, 2.073 (0,6%) por critério 
clinico-imagem e 9.124 (2,6%) pelo critério clinico. Do total de notificados, 
358.865 (36%) foram descartados e 299.197 (30%) continuam como suspeitos. 
Nesta última semana epidemiológica analisada (SE 04/2021) houve a confirmação 
de 12.831 casos novos, representando um aumento de 40%,  quando comparado 
ao número de casos confirmados na SE 03."  gm.  

• que no dia 08 de fevereiro a Secretaria Estadual de Saúde de  Goias  divulgou 
boletim da ocupação de leitos no Estado, apresentando que 91,09% dos leitos de UTI's e 
70,16% dos leitos de enfermarias se encontram ocupados em  Goias;  

•que a vacinação contra a COVID-19 já se encontra ativa no município, seguindo 
protocolos de vacinação aos grupos prioritários a fim de conter a contaminação  viral;  

• o aparecimento de surtos entre os professores e alunos em diversas cidades 
brasileiras, onde o retorno das aulas foram aprovados, mesmo seguindo todas as medidas e 
protocolos de segurança e higiene e tiveram que suspender atividades. 

RECOMENDA: 

Por ora, que as aulas presenciais na rede escolar municipal, permaneçam suspensas 
até que a situação epidemiológica do Estado e do Município se mostre estabilizada e capaz de 
oferecer segurança e suporte, como também pleno controle aos casos de contaminação pelo 
Covid-19 (Coronavírus). 

Informamos que o disposto nesta Nota Técnica está sendo constantemente revisto, 
através da análise da evolução da situação epidemiológica no âmbito municipal, como também 
amplamente discutida nas reuniões entre os membros deste Comitê, o que permite alteração 
deste parecer de acordo com as mudanças da situação epidemiológica. 
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