GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
RECOMENDAÇÃO No. 34

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 a recomendação da OMS para o cancelamento de grandes eventos
devido à alta transmissibilidade da variante Ômicron;
Considerando que eventos realizados não têm cumprido os protocolos sanitários
estabelecidos;
Considerando que estamos em Epidemia de pelo menos dois vírus de transmissão
respiratória, a Influenza e o SARS-Cov2, com recrudescimento dos casos da COVID19
internacionalmente;
Considerando o aumento do número de casos diários de Covid-19 em todas as regiões
de saúde do RN, conforme dados do boletim epidemiológico da SESAP;
Considerando que os serviços de saúde de urgência se encontram sobrecarregados e
que os serviços privados têm noticiado fechamento dos prontos socorros por falta de
capacidade de atendimento da demanda da porta;
Considerando que o Rio Grande do Norte ainda não atingiu 80% da população
completamente vacinada para Covid-19.
Considerando o adoecimento dos profissionais de saúde que compõem as escalas
dos serviços que prestam o cuidado para os pacientes com COVID-19 ou mesmo
portadores de sintomas gripais que evoluem para necessidade de internamento, seja
em leitos clínicos, seja em leitos clínicos;

Considerando as taxas de ocupação crescente dos leitos críticos COVID-19
apresentada no RegulaRN nos últimos dias, conforme figura abaixo:

Extraído do RegulaRN às 13h41min do dia 28/01/22

RECOMENDAMOS

1. Cancelar grandes eventos, conforme orientações da OMS, considerando a
introdução da variante Ômicron;
2. Reforçar a exigência do certificado de vacinação (ou documento similar),
considerando a aplicação da D2 para sua validação e a D3 nos casos que são
cabíveis em TODOS OS ESPAÇOS;

3. Retomar atividades remotas para todos os sintomáticos e grupos de risco
(idosos, gestantes etc);
4. Normatizar as orientações para o retorno das atividades escolares nos espaços
escolares e não escolares, com ênfase nas medidas não farmacológicas e no
tempo de afastamento para sintomáticos respiratórios;

5. Promover campanhas de comunicação com destaque para a importância da
vacina no comportamento do vírus e da redução da letalidade do momento atual
da pandemia.
6. Promover campanha de testagem em massa dos casos sintomáticos para fins
sanitários e epidemiológicos.

Natal-RN, 24 de janeiro de 2021.
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