
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 03/2020 – SUVIGE/CPS/SESAP-RN 

A Secretaria de Estado da Saúde Pública, através da Subcoordenadoria de Vigilância 

Epidemiológica informa que na última terça-feira (17/03) e na presente data (19) ficou 

impossibilitada de divulgar os dados dos casos suspeitos do novo Coronavírus (COVID-

19) à população norte-rio-grandense devido a uma instabilidade no sistema notificação 

nacional.   

Em virtude desta instabilidade, ocorrida em nível nacional desde sábado (14), ainda há 

divergências nas informações disponíveis no banco de dados diretamente vinculado ao 

Ministério da Saúde e as informações que foram disponibilizadas ao Estado, 

consequentemente aos Municípios do RN, quanto à classificação dos casos.  

Ressaltamos que a Sesap segue com o compromisso para a correta análise de cada caso, 

e que no momento a condução da investigação dos casos tem sido coordenada pelo 

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-RN).  

Em posse da informação que os problemas no sistema de notificação gerido pelo 

Ministério da Saúde foi corrigido, e que pudemos constatar seu correto funcionamento 

ao final do dia de hoje, informamos que foi iniciado gradativamente o repasse dos 

processos de investigação dos casos aos municípios de residência de cada paciente, fato 

que no momento só estava sendo realizado com os Municípios de Natal, Parnamirim e 

Mossoró.  

Por fim, a Sesap-RN reafirma que este não é um momento para pânico. Todas as 

medidas cabíveis estão sendo aplicadas de acordo com o cenário epidemiológico 

evidenciado, de modo que sejam adotadas de acordo com o curso da pandemia no RN. 

O Estado vem intensificando a articulação com os municípios para operacionalizar o 

plano de contingência que prevê operacionalização da vigilância e ampliação de ações 

de educação em saúde, bem como a ampliação e qualificação das ações assistenciais. 

Natal, 19 de março de 2020. 
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