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5ª Reunião Ordinária - Comitê Especial Enfrentamento à COVID - 19 - CEEC
Sumário Executivo
Em 05/04/2021, às 09:00 horas, na Sala de Crise do Centro de Operações Rio, foi realizada a quinta
reunião ordinária do CEEC, a qual tratou o (s) seguinte(s) tema(s) abaixo descrito(s):
Presentes:
Daniel Soranz - Secretário Municipal de Saúde - RJ
Alberto Chebabo - Representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Alessandra Siqueira - Representante do Ministério da Saúde
Carlos Alberto Pereira de Oliveira - Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ
Daniel Becker - (via zoom)
Fábio Leal - Representante do Instituto Nacional do Câncer - INCA
Gerson Oliveira Penna - Núcleo de Medicina Tropical, Universidade de Brasília. Fiocruz Brasília (via
zoom)
José Agenor Álvares da Silva - Ex- Ministro de Saúde (via zoom)
José Cerbino Neto - Instituto D’or
José Gomes Temporão - Ex- Ministro de Saúde (via zoom)
Luciana Phebo - Representante Unicef (via zoom)
Marcelo Costa Velho - Representante da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Marcelo Lamberti - Representante Ministério da Saúde
Rivaldo Venâncio - Representante da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
Membros da Prefeitura
Betina Durovni - Secretaria Municipal de Saúde - RJ (via zoom)
Márcio Garcia - Superintendente de Vigilância em Saúde - S/SUBPAV/SVS
Rodrigo Prado - Presidente do IVISA-Rio (via zoom)
Convidado
Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira - Santa Casa do Rio de Janeiro
Pércio F. R. de Souza, presidente do Instituto Estáter
COMITÊ ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 (CEEC) SE REÚNE PARA ANALISAR A
SITUAÇÃO EPIDEMILÓGICA ATUAL E DISCUTIR AS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E AS
MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA
Apresentação do cenário epidemiológico da Covid-19 na cidade
Apresentação do Dr. Daniel Soranz abordando aspectos epidemiológicos e dados sobre assistência
à saúde. Apresentado o painel de monitoramento de leitos do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.
Na apresentação foi destacada a abertura de novos leitos no HMRG de 250 leitos para 420 em 2021
sendo destes 213 de terapia intensiva. Também foi ressaltado que houve uma importante redução do
tempo médio de permanência entre os pacientes hospitalizados e da mortalidade hospitalar no
HMRG neste ano. No mês de março o HMRG realizou 1.115 internações por COVID-19. Neste
período a taxa de mortalidade em enfermaria foi de 0,61% enquanto em junho de 2020 estava em
6%, redução, mesmo com o aumento importante dos leitos de CTI a mortalidade global da unidade
reduziu 16%.
Na apresentação dos dados assistenciais da rede foi percebida e registrada uma leve redução nos
dados referentes aos atendimentos de SG/SRAG nas portas de entrada da rede de urgência e
emergência nos últimos dias, que pode indicar uma possível tendência de queda nas portas de
entrada da rede.

Apresentação do Instituto Estáter
Um dos fundadores do Instituto - Pércio Freire Rodrigues de Souza apresentou aos membros do
Comitê de proposta de novas ações de enfrentamento à pandemia de COVID-19. Principais
reflexões. Mudar a estratégia substituindo o "fique em casa" pela mobilidade consciente", identificar
principais ambientes de risco de transmissão e informar a população (em casa, confraternizações,
deslizes), priorizar atitudes mitigadoras de transmissão, elaborar estratégias de comunicação para
que as instruções sejam claras e simples, incluir onde e como usar máscaras, buscar ajustes simples
de comportamento que levam a maiores ganhos da curva, para conseguir adesão, intensificar
comunicação, intensificar a punição para descumprimento do protocolo, priorizar restrições a
ambientes reconhecidamente transmissores e poupar restrições em áreas abertas.
Estratégias e Calendário de Vacinação
Dr. Daniel Soranz apresentou aos membros do Comitê a próxima etapa do calendário de vacinação.
Esta etapa, que será iniciada após a finalização da vacinação das pessoas com mais de 60 anos,
contemplará pessoas entre 45 e 59 anos E que fazem parte de algum destes grupos prioritários
(pessoas com comorbidade; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores da saúde, da
educação, da limpeza pública, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, bombeiros e
agentes penitenciários). A previsão de início será em 26/04 com as pessoas de 59 anos e a previsão
de término com as pessoas de 45 anos em 29/05/2021.
Em relação à definição de novos grupos para vacinação, os membros do comitê reforçaram a
importância do critério de idade e concordaram com os critérios estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde para vacinação de grupos prioritários seguindo a ordem de idade (dos mais
velhos - 59 anos para os mais novos - 45 anos). Foi unânime a importância de se vacinar todos os
idosos antes de iniciar os demais grupos. Foi solicitada a inclusão de cuidadores de idosos no grupo
de trabalhadores da saúde. Os membros ressaltam a necessidade de melhorar a divulgação do
calendário e dos critérios, deixando essa comunicação mais clara, para um melhor entendimento da
população. Em relação à documentação comprobatória para vacinação deste grupo, foi consenso
entre os membros que seja solicitado, no momento da vacinação, laudo médico ou receita de
medicamentos ou laudo de exames que comprovem a presença de comorbidade. Para o grupo de
trabalhadores foi recomendado que seja apresentado o contracheque para a comprovação de ser um
trabalhador na ativa. No caso dos profissionais de saúde estes devem apresentar a carteira do
conselho profissional.
Medidas de Proteção à Vida
Os membros do comitê reforçam a recomendação de que as escolas são as últimas a fechar e as
primeiras a abrir e concordam com a manutenção das aulas presenciais. Os membros ressaltam a
necessidade de aplicação dos protocolos sanitários de forma rígida e da atenção permanente aos
indicadores epidemiológicos e assistenciais para tomada de decisões em tempo oportuno. Todos
foram unânimes em reforçaram a importância das medidas de proteção à vidas mais rígidas durarem
ao menos 14 dias. (Estando na data da reunião no 11º dia)
Novamente os membro do comitê advertiram da importância de prática de exercícios físicos em
especial em áreas abertas com boa circulação de ar, reforçando que áreas abertas apresentam
muito menos risco de transmissão a SARSCOV-2.
Os membros do comitê recomendam que seja feita a revisão do último decreto sobre as medidas de
proteção à vida, para que seja reaberto o acesso a praias e áreas abertas (ao ar livre).
Em razão da necessidade constante de avaliação da situação epidemiológica ficou acordado uma
reunião extraordinária (via zoom) para a próxima quinta-feira - 08/04/2021 as 14h00.
A próxima reunião ordinária do Comitê Especial Enfrentamento à COVID - 19 - CEEC será
realizada no dia 03/05, às 09h de forma online.

