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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA DE MOSSORÓ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

 COMUNICAÇÃO DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO 
 

REDE CIEVS – Vigilância, Alerta e Resposta em Emergências em Saúde Pública  

Evento: Circulação da Variante Delta do Coronavírus no município de Mossoró/RN. 

Data da notificação:14/09/2021. 

 

DESCRIÇÃO: O CIEVS de Mossoró/RN por meio do IMT/UFRN confirma a identificação de quatro casos 

da variante Delta. Três desses casos autóctones (transmissão dentro do município) da variante AY.6 e variante 

B.1617.2 do coronavírus, conhecida como Delta. Trata-se de pacientes masculinos, 01 vacinado (adulto), 02 

não vacinados (jovens) e sem histórico de viagens, o que indica a transmissão comunitária desta variante dentro 

do município. Pacientes estes que cumpriram isolamento domiciliar (SIC). Quando se trata de casos autóctones 

tem-se indicativo de circulação comunitária.  

O 4º caso é um paciente com histórico de viagem, idoso, com esquema vacinal completo, viajou de Mossoró 

para campina Grande na Paraíba (PB).  

ENCAMINHAMENTOS: 

- Alerta Rede CIEVS; 

- Investigação epidemiológica para identificar possíveis contatos e início da cadeia de transmissão; ligação 

para os pacientes; 

- Divulgação de alerta às equipes e população sobre a situação, pois o risco de aumento da transmissibilidade 

com a presença da variante é grande, mesmo para aqueles que já tiveram a doença ou foram vacinados; 

- Importante lembrar que a doença se apresenta com sintomas gripais. Desta forma faz-se necessário redobrar 

os cuidados de prevenção como uso de máscaras; higienização das mãos, distanciamento social, ventilação dos 

ambientes, testagem e isolamento dos casos identificados. 

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES: 

1) Intensificar as Vigilâncias Ativas no aeroporto, rodoviária, escolas, bares, restaurantes etc., no 

município; 

2) Intensificar as campanhas de vacinação contra a COVID-19 para ampliação das coberturas vacinais 

no município; 

3) Testagem oportuna com testes rápidos de antígenos e RT-PCR, rastreamento dos casos confirmados 

de COVID-19 e seus contatos; 

4) Manutenção do protocolo geral de prevenção: medidas de distanciamento físico, medidas de higiene 

pessoal (uso de máscara e higiene das mãos), medidas de sanitização de ambientes; 

5) Realizar comunicação efetiva com a população, garantindo o entendimento do risco e das medidas de 

prevenção; 

6) Esclarecer os protocolos a serem seguidos, em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19, bem 

como o cronograma de afastamento a ser seguido, nesses casos; 

7) Reforçar a fiscalização para efetivo cumprimento das normas sanitárias vigentes e evitar possíveis 

aglomerações; 

8) Preparar a Rede de Assistência para um possível aumento exponencial de casos de COVID-19 com a 

introdução e dominância da linhagem Delta em Mossoró, com a manutenção de leitos clínicos; 

9) Monitorar os estoques de medicamentos e insumos utilizados, além de oxigênio; 

10) Garantir a disponibilidade de equipamentos de Proteção Individual para os profissionais de saúde; 

IMT/UFRN notificou ao CIEVS RN e ao CIEVS Mossoró. 
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