
O Caminho do Enfrentamento à Covid
no Estado de Goiás



ESTADO DE GOIÁS

População estado de 
Goiás: 6.696.000 
habitantes (IBGE 2016)

Dividido em 5 
macrorregiões e 18 
Regiões de Saúde – 246 
municípios

Dimensão territorial:         
340.106 Km² (IMB)



MACRORREGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS



COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE GOIÁS



ATENÇÃO SECUNDÁRIA



ATENÇÃO TERCIÁRIA



ATENÇÃO TERCIÁRIA



Processo de Implantação do Guia

Principais ações

Criação do Comitê Estadual com participação dos
diversos atores (SES-GO, COSEMS-GO, SEINSF-
GO, CONASS)

Criação dos Núcleos Macrorregionais (Apoiadores
do COSEMS-GO, SEINSF/SEMS-GO e CONASS,
CIES, Matriciadores do nível central e técnicos
das Regionais de Saúde/SES-GO);

Realização de Oficinas conforme a realidade e
definição locorregional;



QUESTIONÁRIO: LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O ENFRENTAMENTO A 
COVID-19 NOS MUNICÍPIOS
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FORTALEZAS

Posicionamento de transparência e
responsabilização da gestão estadual em
relação ao enfrentamento da pandemia;

Manutenção das reuniões semanais do Comitê Estadual com análise
dos problemas apresentados pelas macrorregiões e
direcionamento/responsabilização das soluções possíveis nos setores
da SES-GO;

Comprometimento e integração dos parceiros
envolvidos e entre os níveis de assistência na
SES em todos os momentos;

Adesão do Estado à proposta de implantação do
Guia de Enfrentamento a Pandemia;

Apoio aos Núcleos Condutores
Macrorregionais, definindo estratégias de
acordo com a situação local;

Utilização e aceitação dos
recursos tecnológicos
disponíveis.



DESAFIOS
Ø Contexto da Pandemia (afastamento de profissionais, insuficiência de EPI,

qualificação e medo dos profissionais diante de casos suspeitos e confirmados);

Ø Fazer entender a necessidade de retomar as atividades desenvolvidas pela APS –
doenças e condições crônicas;

Ø Conectividade;

Ø Articulação entre alguns atores envolvidos;

Ø Sobrecarga de agendas;

Ø Articulação entre alguns atores envolvidos;

Ø Portarias sobrepostas e sem informações claras;

Ø Processo centralizado em poucas pessoas e/ou déficit de profissionais em algumas
regionais;

Ø Trabalhar enquanto Macrorregião.



RESULTADOS
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Nível Central (Superintendências)

Nível Central e Regionais de 
Saúde

Regionais de Saúde e Municípios

As coordenações e os pontos de 
atenção nos municípios

Os entes participantes

Entre ensino e serviço



RESULTADOS
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Fortalecimento da APS (sentindo parte da
RAS), por meio da integração entre os pontos
de atenção;

Fortalecimento das RAS, através do
alinhamento nos processos de trabalho nas
Unidades de Saúde;

A implantação do Guia, motivou a construção
de outros processos: Guia de Saúde Mental,
Questionário para Gestores Municipais,
Pesquisa com os profissionais da saúde para
saber a percepção deles sobre este material,
Dissertação de mestrado;



RESULTADOS

Reorganização dos serviços já existentes estabelecendo 
fluxos de atendimento e processo comunicativo entre as 
unidades nas regiões de saúde;

Envolvimento das Regionais de Saúde, fortalecendo o 
apoio técnico aos municípios;

Diagnóstico situacional das macrorregiões de saúde;

Identificação de necessidades que vão além do contexto 
da pandemia, com médio e longo prazo; respostas 
imediatas e/ou planejamentos a médio e longo prazo.

Trocas de experiências exitosas entre os municípios;

Adesão das equipes de saúde municipais ao Guia. 



PROPOSTAS PARA 2021
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Encaminhar soluções para as necessidades 
detectadas;

Planejar ações com foco no trabalho em redes 
assistenciais;

Dar continuidade nas discussões e implementação da 
RAS, ampliando articulação entre os níveis de 

atenção; 

Implantar e implementar serviços de reabilitação para 
pacientes com sequela de Covid; 

Continuidade da atuação do Comitê Estadual e 
Núcleos Macrorregionais;

Implementar ações de monitoramento e avaliação nos 
territórios enquanto perdurar a pandemia; 

Monitoramento dos indicadores Previne Brasil para 
avaliar ações a serem desenvolvidas.



























































OBRIGADO!

cosemsgo@cosemsgo.org.br
subsecretaria.saude@goias.gov.br

apoionucleogo@saude.gov.br


