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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 
 

NOTA DE RECOMENDAÇÃO Nº: 3/2022 - SES/SUVISA-03084

 
ASSUNTO: Recomendações para desobrigação do uso de máscara de proteção respiratória em ambientes abertos.
 

Considerando que a OMS alerta que ainda estamos em situação pandêmica relacionada
à COVID-19 e que apesar da melhora do cenário epidemiológico e do avanço nas coberturas vacinais,
devemos ser cautelosos para evitar um recrudescimento e piora dos indicadores, principalmente os
referentes às internações e óbitos;

Considerando estudo realizado no município de Serrana – SP, denominado Estudo S,
conduzido pelo Ins�tuto Butantan-SP,  o qual apontou que “ O resultado mais importante foi entender
que podemos controlar a pandemia mesmo sem vacinar toda a população,quando a�ngida a cobertura
de  75%";

Considerando que o cenário epidemiológico da COVID-19 no estado de Goiás, que
apesar de ainda heterogêneo, vem apresentando melhoras sistemá�cas, com redução das médias móveis
de casos internados e óbitos nas úl�mas 4 semanas, redução importante  na posi�vidade dos exames RT-
PCR e testes rápidos de an�geno realizados, bem como uma redução expressiva na ocupação de leitos
des�nados à COVID-19 que podem ser acompanhados pelo painel COVID-19 da SES/GO -
h�ps://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedContent;

Considerando que na data atual  146 municípios do estado de Goiás alcançaram pelo
menos 75% de cobertura vacinal contra COVID 19 considerando o esquema primário, e têm avançado na
aplicação das doses adicionais e de reforço, bem como na vacinação do público infan�l;

Considerando que houve uma ampliação recente da rede de unidades sen�nela de
Influenza/síndromes respiratórias em todo o estado de Goiás, de 7 para 23 unidades, permi�ndo uma
maior capilaridade e capacidade de monitorar a circulação de vírus respiratórios, com potencial
epidêmico/pandêmico;

Considerando a implementação da  vigilância genômica no estado de Goiás, realizada
pela FIOCRUZ-RJ e pelo convênio PUC-GO/UFG-GO que permite o monitoramento con�nuo das variantes
do vírus SARS-COV-2 com alto grau de asser�vidade, permi�ndo antecipar cenários epidemiológicos.

 

RECOMENDAÇÃO

 

Recomenda a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos sem aglomerações.

-Esta desobrigação deve ocorrer SOMENTE quando a cobertura vacinal com esquema
primário ( D2/DU) na população  de 5 anos e mais, es�ver maior ou igual a 75%, de acordo com os dados
registrados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, ou seja, o sistema de
informação oficial para registro de doses aplicadas.
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-O uso de máscaras, como equipamento de proteção individual (EPI), deve con�nuar
sendo incen�vado para pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, pessoas não
vacinadas e com sintomas de síndrome gripal, MESMO em locais abertos e sem aglomeração.

-Avançar com a vacinação completa, mantendo outras medidas de prevenção contra a
Covid-19, dentre elas o uso de máscaras em ambientes cole�vos fechados, como por exemplo, transporte
público, aeroportos, rodoviárias, escolas, dentre outros e em ambientes abertos com aglomeração.

Tais recomendações poderão ser modificadas de acordo com as novas evidências que
surgirem e/ou cenário epidemiológico apresentado.

 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, em GOIANIA - GO, aos 10 dias do mês
de março de 2022.
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