GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
RECOMENDAÇÃO No. 011/2020

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 teve a portaria de número 1426 publicada no dia 13 de
maio de 2020, sendo também parte da estratégia adotada pelo Estado do RN para o
enfrentamento do Novo Coronavírus.

Trata este documento a respeito de consulta ao comitê de especialistas realizada no dia seis de julho
do corrente ano, através de reunião por webconferência das 20 às 22h com o Vice-Governador do
estado, sobre a viabilidade de se avançar para o segundo estágio da primeira fase do processo de
retomada gradual das atividades econômicas.

Após discussões a respeito do quadro atual dos indicadores epidemiológicos e assistenciais, que não
tiveram significativa melhora em relação ao último documento de recomendações, e a exposição de
incorporação de novos indicadores que encontram-se em processo de validação, em conjunto com a
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a fim de se garantir maior segurança na tomada de
decisão por parte do gestor estadual, o comitê é de parecer que:

CONSIDERANDO que os dados referentes à taxa de ocupação de leitos de UTI demonstram uma
melhora já no início desta semana, com a lista de pacientes menor que a quantidade de leitos de
UTI COVID-19 disponível em todo o RN pela primeira vez (figura 1). Todavia, ainda não foi possível
alcançar uma taxa de ocupação de leitos inferior a 80% (estando em 90,09% em 07 de julho, às
9h19min). No período de epidemia houve uma expansão significativa dos leitos de UTI COVID-19 no
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RN, mas é preciso ainda manter a ampliação a fim de se garantir uma situação mais segura da
perspectiva assistencial, em especial na oferta de leitos críticos, já que, apesar da divulgação pelo
Governo do RN na semana passada que seriam criados mais de 60 novos leitos de UTI para
COVID-19, isso até a data da emissão deste documento não se confirmou.

Figura 1 - Pacientes na Lista de Regulação
Fonte (LAIS/UFRN e SESAP/RN): https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/
Atualizado em 06 de julho de 2020

CONSIDERANDO que a incorporação de novos indicadores, que encontram-se em processo de
validação, em conjunto com a OPAS, garantirão uma uma maior segurança na tomada de decisão
por parte do gestor estadual;

CONSIDERANDO que alguns municípios no RN estão definindo decretos próprios em desacordo com
o decreto estadual vigente para o enfrentamento da pandemia, e que isso poderá implicar
diretamente nos indicadores epidemiológicos de maneira não previsível; e

CONSIDERANDO que não houve uma comunicação efetiva com população por parte do Estado, dos
municípios e também do setor produtivo para conscientizar e educar a população quanto ao
processo de retomada com antecedência;
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O Comitê de Especialistas da SESAP/RN recomenda ao governo do RN a não passar para o segundo
estágio da primeira fase do plano de retomada das atividades econômicas iniciado na semana
passada, até que os leitos sejam expandidos e que os indicadores assistenciais alcance os índices
mínimos aceitáveis para a continuidade do processo de retomada gradual das atividades
econômicas.

Recomenda-se também que se utilize o tempo disposto antes do início do segundo estágio da
primeira fase do plano de retomada para realização de campanha de educação e conscientização
da comunidade, incluindo o setor produtivo, sobre o comportamento e novas regras de convívio
social.

Natal, RN, 06 de julho de 2020.
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