
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

RECOMENDAÇÃO No. 32

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS DA SESAP-RN PARA O

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19

Neste documento são apresentadas tendências e estratégias de controle da doença

causada pelo novo coronavírus (covid-19) discutidas no Comitê de Especialistas

organizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), cujo objetivo é

servir de ambiente consultivo para embasar as tomadas de decisões do Governo do

Estado para enfrentamento da pandemia. O referido comitê é constituído pela

PORTARIA-SEI Nº 1797, DE 06 DE JULHO DE 2021, sendo também parte da

estratégia adotada pelo Estado do RN para o enfrentamento do Novo Coronavírus.

CONSIDERAÇÕES

Considerando que a taxa de ocupação no RN tanto para leitos de UTI quanto clínicos

para covid-19 apresentou incremento nas últimas semanas, atingindo 50,06% e no

Seridó chegando a 58,3%, em 31 de outubro/21, conforme a Plataforma RegulaRN -

Sala de Situação Pública, disponível em:

https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/;

Considerando que a média móvel dos pedidos por internações em todo o Estado do

Rio Grande do Norte também tem apresentado um incremento nas últimas semanas,

estando em 28 solicitações/dia na média móvel, em 29/10/21, perto do dobro do

observado em 12 de setembro, 16 solicitações/dia, conforme a Plataforma RegulaRN -
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Sala de Situação Pública, disponível em:

https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/;

Considerando a média móvel de sete dias tem apresentado um aumento nas últimas

semanas, chegando a 167,14 em 15 de outubro/21, conforme a Plataforma

Coronavírus RN, disponível em: https://covid.lais.ufrn.br/;

Considerando que a imunização contra a covid-19 em todo o estado do Rio Grande do

Norte avançou de forma significativa nos grupos etários previstos no PNI, em relação

às fases previstas, com as doses distribuídas pelo Ministério da Saúde (MS), mas

206.357 pessoas estão com atraso na vacinação, o que corresponde a 8% das

pessoas que já receberam a D1;

Considerando que cerca de 79% da população-alvo do RN já se vacinou com a

primeira dose da vacina contra covid-19 e que 56% da população-alvo já está

totalmente vacinada contra covid-19, conforme a Plataforma RN Mais Vacina,

disponível em: https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/covid/;

Considerando que apenas 150.510 pessoas receberam a dose de reforço ou a dose

adicional;

Considerando que a imunização contra a covid-19 tem impactado positivamente na

queda de todos os indicadores epidemiológicos e assistenciais em relação ao pico

registrado no mês de maio de 2021;

Considerando que nas últimas semanas o número de municípios classificados em

amarelo passou de 3 (4/10/2021) para 15 (25/10/2021);

Considerando a introdução da variante Delta do SARS-CoV2 no Rio Grande do Norte,

o comitê reunido exara as recomendações que se seguem.
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RECOMENDAÇÕES

Em que pese o fato de que, ao menos até o presente momento, os indicadores

assistenciais e epidemiológicos no RN não terem sido impactados significativamente

pela introdução da variante Delta no estado, se fazem necessárias medidas para que

o cenário epidemiológico não evolua para um quadro de piora:

1) manter o uso de máscaras e o cumprimento de todos os protocolos sanitários

estabelecidos em decretos com efetiva fiscalização;

2) cobrar o passaporte sanitário considerando a aplicação da D2 para sua

validação e a D3 nos casos que são cabíveis;

3) recomendar fortemente aos municípios realizarem a busca ativa da população

que está atrasada em relação à segunda dose;

4) avançar na imunização de crianças e adolescentes com 12 anos e mais;

Natal, RN, 31 de outubro de 2021.
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