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7ª Reunião Ordinária
Comitê Especial Enfrentamento à Covid - 19 - CEEC
Sumário Executivo
Em 31/05/2021, às 09:00 horas, na Sala de Crise do Centro de Operações Rio, foi realizada a sexta
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
Carlos Alberto Pereira de Oliveira - Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ (via Zoom)
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
José Cerbino Neto - Instituto D’or
Luciana Phebo - Representante Unicef
Marcelo Costa Velho - Representante da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Rivaldo Venâncio - Representante da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
Marcelo Lamberti - Representante do Ministério da Saúde (via Zoom)
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
Renan Ferreirinha - Secretário Municipal de Educação
COMITÊ ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 (CEEC) SE REÚNE PARA ANALISAR
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
Atualização do cenário epidemiológico da Covid-19 na cidade - Dr. Daniel Soranz apresentou a
nova versão do Painel Rio Covid-19, um dashboard online e público que que divulga dados oficiais
da pandemia na cidade. A nova versão inclui informações mais detalhadas sobre a vacinação,
testagem e dados de morbi-mortalidade estratificadas nos anos de 2020 e 2021. Apresentou também
o painel do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e o painel de internação do MRJ, onde foi dado
destaque para a redução das hospitalizações nas faixas etárias acima de 60 anos e aumento
proporcional na faixa de idade entre 40 e 59 anos. Foi apresentada a situação epidemiológica da
Covid-19 na cidade, sendo observada, nas últimas semanas, manutenção do cenário de estabilidade
em patamares altos, tanto para o número de casos confirmados quanto para o número de
atendimentos diários por síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Foi ressaltado que,
avaliando os dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe),
foi observado redução das internações nas faixas etárias mais altas, já vacinadas.

Apresentação do Secretário Municipal de Educação (SME) sobre o retorno seguro das aulas
presenciais - O secretário de educação, Renan Ferreirinha apresentou os resultados da retomada
do ensino presencial nas escolas municipais, iniciada em 24/02. A estratégia contou com um
protocolo sanitário validado pelo CEEC, regularização dos serviços escolares (limpeza, internet,
merendeiras, entre outros) e organização da infraestrutura. O processo de retorno das aulas
presenciais vem acontecendo de forma gradual, após cumprimento de pré-requisitos estabelecidos
no protocolo sanitário. Atualmente, 91% da rede municipal de ensino já está funcionando com o
ensino presencial, sendo a meta estabelecida pela SME de chegar a 98% até junho deste ano. O
Secretário ressaltou que foram distribuídas, no mês de maio, máscaras PFF2 para os profissionais
da rede.
Pontos de discussão entre os membros do Comitê:
I - Diante da nova recomendação do PNI em vacinar os trabalhadores de educação básica, e
considerando o número limitado de doses de vacina, os membros do Comitê recomendam vacinar,
seguindo o critério de ordem decrescente de idade, primeiramente os trabalhadores da educação
básica e posteriormente vacinar os trabalhadores da educação superior.
II - Os membros do Comitê propõem que se busque articulação no Cosems RJ no sentido de avaliar
a possibilidade se ter um calendário único de vacinação para trabalhadores da educação para todo o
Estado.
III - Ao ser consultado pelo Secretário Municipal de Educação sobre o distanciamento social nas
salas de aula, o CEEC consideraram adequado e possível utilizar a distância de um metro entre
professores e alunos e entre as carteiras dos alunos, de modo a permitir maior número de alunos em
salas de aula. Adicionalmente, o CEEC orienta privilegiar espaços abertos e observar a melhor
ventilação disponível.
IV - Os membros do Comitê incentivam a realização de estudos para avaliação de efetividade das
vacinas e medidas não farmacológicas em população restrita, como por exemplo, na Ilha de
Paquetá, e outras localidades.
V - O CEEC também sinalizou a necessidade retomar a discussão da vacinação em gestantes sem
comorbidades, mas para isso, solicitou à SMS a elaboração de um boletim epidemiológico sobre
mortalidade em gestantes e puérperas na pandemia. Essa revisão deve incluir a observação das
recomendações existentes do PNI, da Anvisa, das agências regulatórias internacionais e dos
fabricantes.
Em razão da necessidade de nova avaliação do cenário epidemiológico, especialmente na situação
da mortalidade em gestantes e puérperas, ficou acordado uma reunião extraordinária (via Zoom)
para o dia 14/06, às 14h.
A próxima reunião ordinária do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 - CEEC será
realizada no dia 05/07, às 9h.

