GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

RECOMENDAÇÃO No. 37

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 os informes de outros estados quanto ao aumento do número de
casos notificados;
Considerando a circulação mundial da variante Ômicron BQ1 e identificação da
variante BE.9, no Amazonas;
Considerando que os serviços de saúde (urgências) encontram-se com baixa
taxa de ocupação e baixa taxa de solicitação de leitos;
Considerando que todos os municípios encontram-se em áreas verdes de
escore 1 e 2;
Considerando que o Rio Grande do Norte a baixa adesão da D4 entre os
idosos (apenas 56% com D4);
Considerando que, com o envelhecimento dos indivíduos, algumas mudanças
ocorrem no sistema imunológico e este se torna senescente, trazendo
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limitações para pessoas idosas em responder de forma adequada tanto a
infecções quanto a imunizações;
Considerando a dificuldade de acesso relatada pelos usuários para a
vacinação em alguns municípios:

RECOMENDAÇÕES
Fazem-se necessárias medidas para que o cenário epidemiológico não evolua
para um quadro de piora:
1) Iniciar a vacinação da D5 para idosos, em conjunto com a vacinação já
disponível para pessoas imunocomprometidas, e a D4 entre aqueles que não
vacinaram;
2) Implementar canal de ouvidoria junto à Imunização da SUVIGE/CVS/SESAP
para receber denúncias sobre a vacinação e salas de vacina;
3) Ampliar o horário de vacinação e pontos de vacinação;
4) Ampliar a capacidade de vigilância genômica no RN;
5) Fazer tratativas com o Ministério da Saúde, em conjunto com o CONASS,
para aquisição de vacinas de nova geração;
6) Retomar o uso de máscaras faciais, como recomendação, de forma não
obrigatória, em situações de ambientes fechados, em grandes aglomerações,
para trabalhadores com trato constante com o público, em ambientes de saúde,
em todos os ambientes para idosos, entre pessoas imunossuprimidas e
pessoas com sintomas gripais e no âmbito do transporte público de
passageiros;
7) Estimular que os profissionais de saúde e farmácias procedam à notificação
dos casos;
8) Os estabelecimentos de ensino da educação básica devem estimular pais e
responsáveis a vacinar suas crianças e adolescentes e contribuir como local de
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vacinação de seus educandos, sobretudo com a retomada das atividades
escolares das redes estadual e municipal;
9) Realizar busca ativa da população que está atrasada em relação à segunda,
terceira e quarta doses, ou que ainda não foi vacinada;
10) Promover e estimular que as gestões municipais e os profissionais de
saúde solicitem a testagem ampliada de todos os sintomáticos e testagem
populacional estratificada, com a notificação dos casos;
11) A Atenção Primária à Saúde dos municípios, em conjunto com os
NUREVEs

das

URSAPs,

devem

proceder

ao

monitoramento

e

acompanhamento dos casos ainda ativos, promovendo o isolamento social,
aproveitando-se o momento atual de baixo número de casos diários em relação
à população, que permite um controle da epidemia pelos municípios;
12) Reforçar a comunicação acerca de que todo paciente sintomático
respiratório deve realizar o distanciamento social e usar a máscara.

Natal, RN, 14 de novembro de 2022.
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