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NOTA DE RECOMENDAÇÃO Nº 01/2022 

 

 

Assunto: Recomendações à população diante da subvariante BQ.1 da ômicron do vírus 

SARS CoV-2 (Covid-19) 

 

Considerando a identificação no Brasil da subvariante BQ.1 da ômicron do vírus 

SARS CoV-2, causador da Covid-19, sendo identificada, até o momento, em São Paulo, Espírito 

Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Mato Grosso. 

 

Considerando que nos últimos dias foi observado um aumento do número de 

novos casos confirmados para Covid-19 em Palmas e que até o momento ainda não há 

identificação de circulação da nova variante e que a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), por 

meio da Vigilância em Saúde (VS), reforçou junto a rede de saúde pública e privada a coleta de 

swab nasal para RT-PCR e envio ao Laboratório Central do Estado do Tocantins (Lacen-TO) 

para garantir a vigilância genômica e a identificação da circulação da subvariante BQ.1 na 

Capital. 

 

Considerando que, atualmente, o Município apresenta cobertura de 80,78% para 

primeira dose, 70,64% para segunda dose e 31,59% de reforço na população acima de 12 anos e 

32,84% de primeira dose e 27,92% de segunda dose para a população de 3 a 11 anos. Além de 

recentemente ter incorporado o novo público de 6 meses a 2 anos na vacinação infantil. Portanto, 

faz-se extremamente necessária a adesão da população à completude do esquema vacinal para 

maior garantia de proteção. 

 

Considerando que, atualmente, ainda se faz necessário melhorar os índices de 

cobertura vacinal, especialmente no público infantil e nas doses de reforço do público adulto. 

 

 

A Semus, por meio da Vigilância em Saúde, RECOMENDA a adoção das 

seguintes medidas:  

  

• Que pessoas com sintomas gripais e/ou respiratórios utilizem máscaras de 

proteção facial e que evitem locais fechados e com aglomerações de pessoas;  

 

• Utilização de máscaras de proteção ao frequentar ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE, considerando que ESTES estabelecimentos recebem crianças, idosos 

e diversos pacientes com algum tipo de imunossupressão;  

 

• Utilização de máscaras de proteção facial dentro do AMBIENTE 

ESCOLAR e nos transportes escolares, principalmente para os alunos maiores de 

5 anos de idade;  

 

• Utilização no TRANSPORTE PÚBLICO, evitando assim a propagação do 

vírus e a propiciação da quebra da circulação do mesmo e a proteção da população 

mais suscetível;  

 

• Manter as medidas de proteção a Covid-19 nos COMÉRCIOS, IGREJAS, 

DEPARTAMENTOS DE TRABALHO e outros locais com grandes 
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concentrações de pessoas como a disposição de álcool em gel, pias para lavagem 

das mãos com água e sabão, uso de máscara e sempre que possível a manutenção 

da ventilação natural. 

 

 

A Semus ainda REFORÇA: 

 

• A importância das vacinas atuais e das campanhas de vacinação contra a 

covid-19, incluindo as doses de reforço;  

• Que o ato de se vacinar é importante para proteção de todas as pessoas da 

sua convivência;  

• A testagem e manutenção do isolamento para as pessoas que manifestarem 

sintomas gripais e/ou diagnóstico de Covid-19.  

 

 


