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Introdução 

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, em atenção ao Termo de notificação 01/012020026557, que contempla o Plano de Contingência para
adoção de medidas protetivas com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação do Coronavírus nos trabalhadores da SSP/GO,
apresenta o relatório abaixo, que discrimina: o total de equipamentos de proteção individual que estão em estoque nas 44 Unidades Bombeiro
Militares de todo o Estado de Goiás; os equipamentos necessários para o enfrentamento da emergência de saúde pública Coronavírus; os
procedimentos para capacitação dos militares em atendimento de ocorrências relacionadas ao Coronavírus; as medidas gerais para evitar infecção e
disseminação do vírus para todos os militares do Corpo de Bombeiros, que exercem funções administrativas/operacionais não relacionadas
diretamente com atendimento pré-hospitalar; além do procedimento operacional padrão do Corpo de Bombeiros para a conduta frente a caso
suspeito de infecção por Coronavírus.

 Desenvolvimento

1.1 Total de equipamentos de proteção individual nas 44 unidades Bombeiro-Militares do Estado de Goiás:

  Materiais e Equipamentos em estoque 

Especificação Quantidade

Máscaras descartáveis N-95 (unidades) 266

Máscaras descartáveis cirúrgicas (caixas de 50 unidades) 3.395

Luvas descartáveis (caixas de 100 unidades) 2.736

Álcool em gel 70% (frascos de 500 ml) 525

Jaleco descartável (unidades) 60

Termômetro de testa (unidades) 9

Sacos para lixo infectante (unidades) 5.583

Tocas ou gorros descartáveis (unidades) 506

Óculos de proteção (unidades) 650

Sabão líquido para uso na higiene das mãos (litros) 430

Toalhas descartáveis para uso na higiene das mãos (unidades) 206.500

 

 

 



1.2. Equipamentos necessários para o enfrentamento da emergência de saúde pública Coronavírus:

Considerando que na epidemia de Influenza H1N1 de 2009 foram notificados, segundo o DATASUS, 1.224 casos de síndrome gripal no Estado de
Goiás,1 e que o número reprodutivo básico (estimativa de para quantas novas pessoas, em média, cada doente pode transmitir o vírus numa
população vulnerável) da H1N1 é de 1,3,2 pode-se estimar o dobro de casos de Coronavírus em 2020 no Estado de Goiás (2.448) já que o número
reprodutivo básico do Coronavírus é de 2,2.3  

 

Considerando que o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás possui 66 veículos de atendimento operando nas 44 unidades BM e que cada veículo
atende 5,4 ocorrências por dia, com atendimento médio de 10.692 ocorrências por mês, 128.304 ocorrências por ano; que o grau de alerta da
população em relação a sintomas respiratórios vai aumentar devido a emergência de Saúde Coronavírus, pois vários agentes infecciosos estão
circulando na população produzindo sintomas similares ao do Coronavírus (febre/tosse/desconforto respiratório) e que aproximadamente 14% dos
indivíduos atendidos nas Unidades de Saúde em Goiás apresentam sintomas respiratórios,4 pode-se prever um acréscimo de aproximadamente
15% nas ocorrências do Corpo de Bombeiros, produzindo excesso de 19.245 ocorrências por ano.

 

Somando-se os possíveis casos de Coronavírus esperados em 2020 (2.448) ao excesso de casos de enfermidades respiratórias em que haveria
suspeita da doença (19.245) durante 2020, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás providenciará compra emergencial de
materiais/equipamentos discriminados abaixo para o atendimento de 21.698 ocorrências estimadas para 2020, sendo eles distribuídos com base na
média de ocorrências de cada uma das 44 unidades Bombeiro-militares. A entrega dos materiais e equipamentos em cada unidade será comprovada
à auditoria do trabalho.

 

Materiais e equipamentos necessários para enfrentamento da emergência de Saúde
Pública Coronavírus em 2020 

Especificação Quantidade

Máscaras descartáveis N-95 (caixas com 20 unidades) 

21698/20 = 1.085 caixas (multiplicado por 2, pois em cada viatura com
mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididas em 44 unidades BM=
aproximadamente 49 caixas por unidade BM (para consumo médio
aproximado de 4 caixas por mês em cada unidade em 2020)

+ 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento
aos militares e dependentes (1 caixa por mês)

2.170+12=

2.182  caixas

Máscaras descartáveis cirúrgicas (caixas de 50 unidades)

21698/50= 434 caixas (uma máscara por ocorrência para uso como barreira
de disseminação do vírus ao ser colocada na vítima) divididas em 44
unidades BM= aproximadamente 10 caixas por unidade BM (para
consumo médio de menos de uma caixa por mês em 2020)

+ 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento
aos militares e dependentes (1 caixa por mês)

434+12=

446 caixas

Luvas descartáveis (caixas de 50 pares - 100 unidades)

21698/50 = 434 caixas (multiplicado por 2, pois em cada viatura com
mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididas em 44 unidades BM=
aproximadamente 20 caixas por unidade BM (para consumo médio de uma
caixa e meia por mês em 2020)

+ 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento
aos militares e dependentes (1 caixa por mês)

868+12=

880 caixas

Álcool em gel (frascos de 500 ml) (considerando consumo de 3ml para
antissepsia das mãos, 1,5ml pré e 1,5ml pós contato com indivíduo
suspeito, 1 frasco para cada 166 ocorrências)

21698/166 = 130 frascos, divididos em 44 unidades BM=
aproximadamente 3 frascos por unidade BM (para consumo médio
aproximado de 1/4 de frasco por mês em cada unidade em 2020)

+ 5 frascos para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento
aos militares e dependentes (1 frasco por consultório)

130+5+245=

380 frascos



Como a quantidade de álcool gel nas unidades BM está aquém do
necessário para o atendimento das ocorrências de 2020 pois 3ml x
128.304=384.912ml   e    384.912ml / 500ml= 769,8 frascos (e o estoque
está em 525, há necessidade de compra de 770-525= 245 frascos

Jaleco descartável (caixa com 100 unidades)

21698/100 = 217 caixas (multiplicado por 2, pois em cada viatura com
mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididas em 44 unidades BM=
aproximadamente 10 caixas por unidade BM (para consumo médio de
menos de uma caixa por mês em 2020)

+ 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento
aos militares e dependentes (1 caixa por mês)

434+12=

446 caixas

Termômetro de testa (um por viatura Bombeiro Militar, 66 viaturas no total
– 4 unidades que já tem termômetro em suas viaturas [os 9 termômetros na
tabela de materiais disponíveis estão em 4 unidades])= 62 termômetros +
10% (6 termômetros) para reserva no Comando de Apoio Logístico no
caso de ocorrer defeito em algum dos aparelhos das unidades

+ 1 unidade para o Comando de Saúde

62+6+1=

69 unidades

Sacos para lixo infectante (15 litros, pacote com 100 unidades)

21698/100 = 217 pacotes, divididos em 44 unidades BM=
aproximadamente 5 pacotes por unidade BM (para consumo médio de
menos de meio pacote por mês em 2020)

+ 12 pacotes para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento
aos militares e dependentes (1 pacote por mês)

217+12=

229 pacotes

Tocas ou gorros descartáveis (pacote com 100 unidades)

21698/100 = 217 pacotes (multiplicado por 2, pois em cada viatura com
mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididos em 44 unidades BM=
aproximadamente 10 pacotes por unidade BM (para consumo médio de
menos de um pacote por mês em 2020)

+ 12 pacotes para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento
aos militares e dependentes (1 pacote por mês)

434+12=

446 pacotes

Óculos de proteção (unidade)

Dois por viatura Bombeiro militar, 66 viaturas no total – 24 unidades que
já tem óculos em estoque para reposição nas viaturas [a maioria dos óculos
na tabela de materiais em estoque estão em 24 unidades]= 62 óculos

+ 5 unidades para o Comando de Saúde (um para cada consultório do
Comando de Saúde)

 

84+5=

unidades

Sabão líquido (litros) para uso na higiene das mãos

Considerando o volume de 1,5ml para cada lavagem das mãos, 430 litros
são suficientes para 286.666 lavagens. Divididas por 253 dias úteis em
2020 a quantidade de sabão é suficiente para 1.133 lavagens por dia.
Considerando o efetivo do CBMGO em aproximadamente 2600
indivíduos, apesar de nem todos militares estarem de serviço
simultaneamente, a quantidade de sabão líquido disponível não garante 5
lavagens de mãos por turno (profissionais da saúde lavam suas mãos em
média de 5 a 42 duas vezes por turno)6.

Como a quantidade de sabão líquido nas unidades BM está aquém do
necessário, para aumento em 4 vezes a quantidade de sabão líquido para
lavagens das mãos, há necessidade de compra de 1.720 litros.
Aproximadamente 39 litros para cada unidade.

60 litros para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos
militares e dependentes (1 litro por consultório por mês)

1720+60
litros=

1780 litros



Toalhas descartáveis para uso na higiene das mãos (unidades)

Considerando uso consciente de 2 unidades para cada lavagem das mãos,
para as possíveis 1.433.330 lavagens de mãos no ano, serão necessárias
2.866.660 folhas. Como os estoques estão em 206.500 (2.866.660-
206.500), há falta de 2.660.160 unidades. Considerando fardos de 1000
unidades, serão necessários 2.660 fardos de 1000 unidades.
Aproximadamente 60 fardos para cada unidade.

80.000 unidades para o comando de saúde para 40.000 lavagens de mãos
por ano = 80 fardos

2.660+80
fardos de

1000
unidades=

2.740 fardos
de 1000
unidades

 

 

Para compra de materiais, será utilizada as especificações de cada equipamento de proteção individual descritas no parecer técnico n�5/2020 –
SESMET/SES em anexo no processo SEI 202000016002661.

 1.3 Procedimentos para capacitação dos militares em atendimento de ocorrências relacionadas ao Coronavírus.

As Unidades Bombeiro-Militares estão realizando capacitação dos militares que prestam atendimento pré-hospitalar em formatura (reunião do
Comandante com tropa da unidade) em cada Unidade Bombeiro Militar do corrente mês para disseminar o Procedimento Operacional Padrão do
Corpo de Bombeiros na conduta frente ao caso suspeito de infecção por Coronavírus que está descrito nesse documento (ORDEM DE
OPERAÇÃO N° 20 / 2020 BM/3- 09893). Durante a capacitação está sendo projetado o vídeo da ANVISA para instrução de como deve ser
utilizado os equipamentos de proteção individual para doenças de disseminação por aerossóis, gotículas ou contato no endereço eletrônico: Vídeo
Anvisa: https://www.youtube.com/watch?v=G_tU7nvD5BI&feature=youtu.be). A capacitação será comprovada com as atas das formaturas que
listarão todos os militares participantes, que será encaminhada para auditoria do trabalho.

 1.4 Medidas gerais para evitar infecção e disseminação do vírus para todos os militares do Corpo de Bombeiros, que exercem funções
administrativas/operacionais não relacionadas diretamente com atendimento pré-hospitalar.

Para divulgar as medidas gerais para evitar infecção e disseminação do vírus para todos os militares do Corpo de Bombeiros que exercem funções
administrativas/operacionais não relacionadas diretamente com atendimento pré-hospitalar, está sendo disponibilizado vídeo informativo no site do
Corpo de Bombeiros que informa sobre o novo Coronavírus e quais ações devem ser tomadas para prevenção da doença.
https://www.bombeiros.go.gov.br/noticias/corpo-de-bombeiros-militar-alerta-sobre-sintomas-e-dicas-de-como-se-proteger-do-coronavirus.html

O número de visualizações do vídeo de capacitação até o dia 04/03/2020 às 14:30 foi 2.983  (667 visualizações diretamente no site do Corpo de
Bombeiros e 2.316 visualizações no Facebook).

1.5 Procedimento Operacional Padrão do Corpo de Bombeiros.

Procedimento operacional padrão para atendimento pré-hospitalar das vítimas com suspeita de contaminação pelo Coronavírus pelo Corpo de
Bombeiros:

- Definição de caso suspeito:

Febre ou tosse ou falta de ar e nos últimos 14 dias desde o início dos sintomas há história de viagem para China (ou outra área de transmissão local
da doença) ou contato próximo com pessoa com suspeita ou pessoa com infecção confirmada por Coronavírus5

Febre: pode não estar presente em jovens, idosos, imunossuprimidos ou em indivíduos em uso de medicamentos antitérmicos/anti-inflamatórios

Contato próximo: estar dentro da mesma sala a menos de dois metros de um caso suspeito, por um período prolongado, sem uso de EPI, ou
cuidar, morar ou visitar ou, ainda, ter contato direto com fluidos corporais do caso sem usar EPI

- Conduta frente a identificação de caso suspeito pelo acionamento 193:7,8

Colher os dados de identificação para gerar atendimento de ocorrência, manter o solicitante na linha, informar a suspeita ao coordenador de
operações do Centro de operações do Bombeiro (COB) e transferir a ligação para o médico regulador.

O Médico regulador reavalia para estabelecer se caso é suspeito, e em caso positivo, despacha Unidade de Resgate (UR) ou Unidade de Suporte
Avançado (USA) ou Veículo de Intervenção Rápida (VIR) baseado na gravidade da apresentação da doença.

O Radio-operador informa a equipe que irá atender a ocorrência de caso suspeito de Coronavírus para o preparo dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e informa ao Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS-GO) Telefone: 3201-4488;
Plantão: 62 99812-6739 ou preenche o formulário de notificação abaixo:

 http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24608

Instrução para uso dos EPIs:

Toda a equipe deve levar farda limpa e acondicionada em saco plástico para troca após retirar a farda contaminada ao finalizar a ocorrência,
realizar higiene das mãos com água e sabão líquido ou com álcool gel a 70%, colocar máscara cirúrgica se não for realizar procedimentos
geradores de aerossóis (intubação, aspiração oral ou traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação com AMBU antes
da intubação, coletas de amostras nasotraqueais), ou usar máscara N95 diante da necessidade de realizar procedimentos geradores de aerossóis .
Após, colocar óculos de proteção, gorro descartável, jaleco descartável e calçar as luvas de procedimento.

Somente após paramentação, colocar máscara cirúrgica no caso suspeito e proceder ao atendimento.

https://www.youtube.com/watch?v=G_tU7nvD5BI&feature=youtu.be
https://www.bombeiros.go.gov.br/noticias/corpo-de-bombeiros-militar-alerta-sobre-sintomas-e-dicas-de-como-se-proteger-do-coronavirus.html
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24608


Após realização do atendimento e estabilização do caso suspeito, entrar em contato com médico regulador para verificar local para o transporte do
caso suspeito.

Durante o transporte, abrir janelas para melhorar a ventilação do veículo e aumentar a troca de ar. Entregar o paciente em área de isolamento
respiratório e de contato.

Realizar a desparamentação na seguinte ordem: retirar as luvas, gorro descartável, jaleco descartável, óculos, máscara e higienizar as mãos com
álcool gel 70% ou água e sabão.

Descarte o lixo infectado gerado no atendimento em local adequado da unidade de saúde informando a enfermeira responsável do local. 

Solicitar desinfecção intra-hospitalar dos equipamentos usados (ex: oxímetro, esfigmomanômetro, talas, AMBU, laringoscópio, cânulas) que
devem ser separados para processamento imediatamente após o término da ocorrência. Entregar também a farda usada e ambulância para
desinfecção.  O uniforme, a viatura e os materiais/artigos usados para o atendimento necessitam de ser processados em local que garanta
biossegurança dos procedimentos de desinfecção para segurança dos trabalhadores do CBMGO.

Colocar farda limpa e aguardar o processamento dos materiais a da ambulância para retornar a base.

1.6. Óbito de suspeito/caso confirmado

Em caso de morte de indivíduo suspeito ou caso confirmado de infecção por Coronavírus isolar a área até a chegada do SVO. Solicitar o SVO
responsável a depender do local do óbito:

Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo, Cocalzinho de Goiás, Corumbá, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Pirenópolis ou
Terezopólis, contatar SVO regional Anápolis, Telefone: 62 3387-7615, email: svoanapolis@gmail.com

Anhanguera, Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Marzagão, Nova Aurora,
Ouvidor, Palmelo, Pires do Rio, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás, Três Ranchos ou Urutaí, contatar SVO regional Caldas Novas, Telefone:  64 
3455 2675 ou 64 99273 7103 ou 64 99254 5479 ou (64) 98437-0718, email: svoregional@caldasnovas.go.gov.br

Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Crixás, Guarinos, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória,
Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis, Rubiataba,  Santa Isabel, São Luiz do Norte, São Patrício, Santa Rita do Novo Destino, Santa Terezinha de
Goiás, Uirapuru, Uruana, Barro Alto, Goianésia, Itaguaru, Jaraguá, Mimoso de Goiás,  Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino ou Vila
Propício, contatar SVO regional Ceres, telefone: 62 33232095 ou 999962845 email: svoceres@outlook.com

Água Fria de Goiás, Alto Paraíso, Cabeceiras, Flores de Goiás, Formosa, Planaltina, São João d’Aliança, Vila Boa, Campos Belos, Cavalcante, 
Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara,
Mambaí, Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia ou Sítio d’Abadia, contatar SVO regional Formosa, telefone 61 99665 6314 ou 61
99615 6974, email: necropsiasvo@outlook.com

Abadia de Goiás, Anicuns, Araçu, Avelinópolis, Brazabrantes, Campestre de Goiás, Caturaí, Damolândia, Goiânia, Goianira, Guapó, Inhumas,
Itaguari, Itauçu, Jesúpolis, Nazário, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Santa Bárbara de Goiás, Santa Rosa de
Goiás, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, Taquaral de Goiás, Trindade, Americano do Brasil, Araguapaz, Aruanã, Britânia, Faina,
Goiás, Guaraíta, Heitoraí, Itaberaí, Itapirapuã, Itapuranga, Jussara, Matrinchã, Mossâmedes, Mozarlândia, Nova Crixás, Santa Fé de Goiás,
Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Diorama, Fazenda Nova, Iporá, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci, Moiporá,
Montes Claros de Goiás, Novo Brasil, Palestina de Goiás, Piranhas, Adelândia, Aurilândia, Buriti de Goiás, Cachoeira de Goiás, Córrego do Ouro,
Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paraúna, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, Sanclerlândia, Turvânia, Aparecida de
Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Cezarina, Cristianópolis, Cromínia, Edealina, Edéia, Hidrolândia, Indiara,
Jandaia, Leopoldo de Bulhões, Mairipotaba, Orizona, Piracanjuba, Pontalina, Professor Jamil, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo,
Silvânia, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis, Água Limpa, Aloândia, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Goiatuba,
Gouvelândia, Inaciolândia, Itumbiara, Joviânia, Morrinhos ou Panamá, contatar SVO regional Goiânia, telefone 3524-1970 ou 1933 ou 1934,
email: svogoiania@gmail.com   

Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto ou Valparaíso de Goiás, contatar SVO
regional Luziânia, telefone: 61 36014584 , email: svoluziania@gmail.com

Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Caçu, Castelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Maurilândia, Montividiu, Paranaiguara,
Porteirão, Quirinópolis, Rio Verde, São Simão, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra, Turvelândia, Aporé, Caiaponia, Chapadão do Céu,
Doverlândia, Jataí, Mineiros, Perolândia, Portelândia, Serranópolis ou Santa Rita do Araguaia, contatar SVO regional Rio Verde, 64 36234649
ou 64 992783677 email: svorioverde@gmail.com       

Alto Horizonte, Amaralina, Campinorte, Colinas do Sul, Hidrolina, Mara Rosa, Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Uruaçu, Bonópolis,
Campinaçu, Formoso, Estrela do Norte, Minaçu, Montividiu do Norte, Mundo Novo, Mutunópolis, Novo Planalto, Porangatu, Santa Tereza de
Goiás, São Miguel do Araguaia ou Trombas, contatar SVO regional Uruaçu, 62 985731566 ou 98562 4987, email: svo.gov.uruacu@gmail.com

      

1.7 Unidades de saúde de referência 9

 As Unidades de Saúde que receberão indivíduos com suspeita ou com doença confirmada serão acionadas com base no número de casos
identificados no Estado de Goiás.

 

Nível 0 (presença somente de casos suspeitos no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, transportar para avaliação no Hospital de Doenças Tropicais (HDT) se adulto ou Materno Infantil se criança ou adolescente.

mailto:svoanapolis@gmail.com
mailto:svoregional@caldasnovas.go.gov.br
mailto:svoceres@outlook.com
mailto:svogoiania@gmail.com
mailto:svoluziania@gmail.com
mailto:svorioverde@gmail.com
mailto:svo.gov.uruacu@gmail.com


 

Nível 1 (até 100 casos esporádicos identificados no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, se leito de enfermaria, transportar para:

REGIÃO ESTABELECIMENTO MUNICÍPIO

CENTRO- OESTE
Hospital de Doenças

Tropicais

 

Goiânia

 

CENTRO- SUDESTE
Hospital Municipal de
Aparecida de Goiânia

 

Aparecida de Goiânia

 

SUDOESTE
HURSO

 
Santa Helena

CENTRO NORTE
HUANA

 
Anápolis

 

Após regulação, se leito de UTI, transportar para:

REGIÃO ESTABELECIMENTO MUNICÍPIO

CENTRO OESTE
NORDESTE

Hospital de Doenças
Tropicais Goiânia

Hospital Geral de Goiânia Dr
Alberto Rassi Goiânia

Hospital Materno Infantil Goiânia

Hospital Sagrado Coração de
Jesus Nerópolis

CENTRO SUDESTE

HUAPA Aparecida de Goiânia

Santa Casa de Misericórdia
de Catalão Catalão

Hospital Municipal de
Morrinhos Morrinhos

SUDOESTE

HURSO Santa Helena

Hospital Municipal de Rio
Verde Rio Verde

CENTRO NORTE HUANA Anápolis

NORDESTE Santa Casa de Misericórdia
de Anápolis

Anápolis



 

Nível 2 (acima de 100 casos identificados no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, se leito de enfermaria, transportar para:

REGIÃO ESTABELECIMENTO MUNICÍPIO

CENTRO OESTE

Hospital de Doenças
Tropicais Goiânia

Santa Casa de Misericordia
de Goiânia Goiânia

Hospital Geral de Goiânia Dr
Alberto Rassi Goiânia

Hospital Nossa Senhora das
Graças Inhumas

CENTRO SUDESTE

Hospital Municipal de
Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiânia

Hospital Municipal de
Morrinhos Morrinhos

Hospital Municipal Modesto
de Carvalho Itumbiara

SUDOESTE HURSO Santa Helena

CENTRO NORTE
HUANA Anápolis

Hospital Estadual de Jaraguá Jaraguá

NORDESTE

Hospital Municipal de
Formosa Formosa

Hospital Municipal Materno
Infantil Santa Rita Planaltina

 

Após regulação, se leito de UTI, transportar para:

REGIÃO ESTABELECIMENTO MUNICÍPIO

CENTRO OESTE
NORDESTE

Hospital de Doenças
Tropicais Goiânia

Hospital Geral de Goiânia Dr
Alberto Rassi Goiânia

Hospital Materno Infantil Goiânia

Hospital Sagrado Coração de
Jesus Nerópolis



Hospital de Caridade São
Pedro de Alcantara

Goiás

CENTRO SUDESTE

HUAPA Aparecida de Goiânia

Santa Casa de Misericórdia
de Catalão Catalão

SUDOESTE

HURSO Santa Helena

Hospital Municipal de Rio
Verde Rio Verde

Hospital Padre Tiago Jataí

CENTRO NORTE HUANA Anápolis

NORDESTE Santa Casa de Misericórdia
de Anápolis Anápolis

 

Nível 3 (acima de 500 casos identificados no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, se leito de enfermaria, transportar para:

REGIÃO ESTABELECIMENTO MUNICÍPIO

CENTRO OESTE

Hospital de Doenças
Tropicais Goiânia

Santa Casa de Misericordia
de Goiânia Goiânia

Hospital Geral de Goiânia Dr
Alberto Rassi Goiânia

Hospital Nossa Senhora das
Graças Inhumas

Hospital Municipal Cristo
Redentor Piranhas

Hospital Municipal Dr Abiud
Ponciano Dias Jussara

Hospital Municipal de
Paraúna Paraúna

CENTRO SUDESTE HMAP Aparecida de Goiânia

Hospital Municipal de
Morrinhos Morrinhos

Hospital Municipal Modesto
de Carvalho Itumbiara

Hospital Municipal Doutor Goiatuba



Henrique Santillo

Hospital Municipal de Indiara Indiara

Hospital Municipal de
Piracanjuba Piracanjuba

SUDOESTE

HURSO Santa Helena

Hospital Municipal São
Simão São Simão

Hospital das Clínicas Dr
Serafim de Carvalho Jataí

Hospital Municipal Antônio
Martins da Costa Quirinópolis

CENTRO NORTE

HUANA Anápolis

Hospital Municipal Jamel
Cecílio Anápolis

Hospital Municipal de Barro
Alto Barro Alto

Hospital Municipal São
Marcos Campinacu Campinaçu

Hospital Municipal Jair Paiva Cocalzinho de Goiás

Hospital Dr José Peixoto da
Silveira Itapaci Itapaci

Hospital Estadual de Jaraguá Jaraguá

Hospital Municipal Dr Maria
Marcia Gonzaga Padre Bernardo

Hospital Municipal de
Porangatu Porangatu

Hospital Santana Uruaçu Uruaçu

NORDESTE

Hospital Municipal de
Formosa Formosa

Hospital Municipal Materno
Infantil Santa Rita Planaltina

Hospital Municipal de
Cristalina Chaud Salles Cristalina

 

 

Após regulação, se leito de UTI, transportar para:

Í



REGIÃO ESTABELECIMENTO MUNICÍPIO

CENTRO OESTE
NORDESTE

Hospital de Doenças
Tropicais Goiânia

Hospital Geral de Goiânia Dr
Alberto Rassi Goiânia

Hospital Materno Infantil Goiânia

CRER Goiânia

HUGO Goiânia

HUGOL Goiânia

Hospital Sagrado Coração de
Jesus Nerópolis

Hospital de Caridade São
Pedro de Alcantara Goiás

CENTRO SUDESTE

HUAPA Aparecida de Goiânia

Hospital Municipal de
Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiânia

Santa Casa de Misericórdia
de Catalão Catalão

Hospital Nars Faiad Catalão

SUDOESTE

HURSO Santa Helena

Hospital Municipal de Rio
Verde Rio Verde

Hospital Padre Tiago Jataí

Hospital das Clínicas Dr
Serafim de Caravalho Jataí

CENTRO NORTE
NORDESTE

HUANA Anápolis

Santa Casa de Misericórdia
de Anápolis Anápolis

 

Nível 4 (acima de 1.000 casos esporádicos identificados no estado de Goiás)

Estado de emergência. Seguir Plano de Emergência dos Hospitais.

 

2.0 Referências

1. DATASUS. tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em 6 de fevereiro, 2020.
2. Coburn BJ, Wagner BG, Blower S. Modeling influenza epidemics and pandemics: insights into the future of swine flu (H1N1). BMC Med.

2009 Jun 22;7:30. doi: 10.1186/1741-7015-7-30. Review. PubMed PMID: 19545404; PubMed Central PMCID: PMC2715422.



3. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavírus-Infected Pneumonia. N Engl J
Med. 2020 Jan 29;. doi: 10.1056/NEJMoa2001316. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31995857.

4. Silva Júnior JLR, Padilha TF, Rezende JE, Rabelo ECA, Ferreira ACG, Rabahi MF. Sintomas respiratórios em pacientes atendidos em uma
unidade básica de saúde de Goiânia-GO. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2014;9(32):264-272. Disponível
em:http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9(32)825

5. CDC. 2019 Novel Coronavirus. CDC. Disponível em  https://emergency.cdc.gov/han/han00427.asp Acesso: 06 de fevereiro, 2020.
6. OMS. WHO guidelines on hand hygiene in health care. Disponível

em  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=D6812ACB59B2F88FD0168D93D82E2856?
sequence=1. Acesso: 04 de março, 2020.

7. GVIMS/GGTES/ANVISA. Nota técnica nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser
adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-ncov). Disponível
em http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-
4f14-8e6f-b9341c196b28; Acesso: 06 de fevereiro, 2020.

8. Atendimento pré-hospitalar à vítima suspeita de contaminação pelo novo coronavírus 2019-ncov. Orientação normativa nº01 /2020. Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, SP. 

9. Plano estadual de contingência para o enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus. Versão preliminar 10/02/20. Disponível
em https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/PLANO-DE-CONTINGENCIA-novo-coronavirus-GOIAS-EM-
REVIS--O.pdf

 

                               

GOIANIA, 04 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSE LAERTE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, Médico (a), em 04/03/2020, às 15:42,
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 000011880934 e o código CRC B52A0150.

 COMANDO DE SAÚDE BOMBEIRO MILITAR
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro SETOR AEROPORTO - CEP 74075-320 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2101

 

Referência: Processo nº 202000016002661 SEI 000011880934

https://emergency.cdc.gov/han/han00427.asp%20
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=D6812ACB59B2F88FD0168D93D82E2856?sequence=1
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
file:///C:/Users/Jose%20Laerte/iCloudDrive/Dispon%C3%ADvel%20em%C2%A0https:/portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/PLANO-DE-CONTINGENCIA-novo-coronavirus-GOIAS-EM-REVIS--O.pdf
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000011880934&crc=B52A0150

