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AVISO DO SECRETÁRIO
SUMÁRIO EXECUTIVO DA 17ª REUNIÃO DO
COMITÊ ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (CEEC/SMSRJ)
Data e hora: 25 de outubro de 2021, segunda-feira, das 08h30 às 13h30.
Local: Cento de Operações Rio - COR. Rua Ulysses Guimarães, nº 300, Cidade Nova, Rio de
Janeiro - RJ.
Membros do CEEC presentes:
1. Daniel Soranz - Secretário Municipal de Saúde - SMS/RJ
2. Alberto Chebabo - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
3. Carlos Alberto Pereira de Oliveira - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
4. Daniel Becker
5. Fabio Leal - Instituto Nacional do Câncer - INCA
6. Gerson Oliveira Penna
7. José Agenor Álvares da Silva
8. José Cerbino Neto
9. Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira - Médico Pós-Doutor em Imunogenética
10. Luciana Barreto Phebo - Unicef
11. Marcelo Lamberti - Ministério da Saúde - MS
12. Marcelo Costa Velho de Azevedo - Un. Federal do Estado do Rio de Janeiro - UniRio
Representantes da prefeitura presentes:
1. Betina Durovni - Secretaria Municipal de Saúde - SMS/RJ
2. Márcio Garcia - Superintendente de Vigilância em Saúde - SUBPAV/SVS/SMS/RJ
3. Gislani Mateus - Superintendência de Vigilância em Saúde - SUBPAV/SMS/RJ
08h00 - Apresentação dos temas pelo Secretário Municipal de Saúde do RJ, Daniel Soranz sobre a
situação epidemiológica atual no município do RJ, apresentando a nona semana com redução do
número de casos e internações por Covid-19, colocando a cidade no melhor cenário epidemiológico
desde o inicio da pandemia. Neste momento somente 2,6% dos leitos hospitalares estão ocupados
com pacientes com Covid-19 (177 leitos). Outro indicador apresentado foi o índice de positividade
dos testes para Covid-19 que se mantém abaixo de 5%. O Secretário apresentou para análise os
dados dos eventos testes realizados pelo Centro de Operações de Emergência - COE, a população
acompanhada teve a menor taxa de incidência que a incidência de Covid-19 da cidade no período,
demonstrando a segurança na realização de eventos com testes e vacinação associados no
momento epidemiológico atual.
Por fim foi apresentado o novo calendário de vacinação para o reforço e as coberturas vacinais por
faixas etárias.
Por solicitação do Prefeito Eduardo Paes foram dois os principais questionamentos ao Comitê:
1. Devemos manter as etapas de flexibilização das Medidas Restritivas aprovadas nas reuniões
anteriores? 2. Quais as próximas etapas prioritárias na campanha de vacinação para Covid-19?
Encaminhamentos:
1. Parametrizar o indicador de risco no município do RJ uma vez que até então só há
parâmetros de risco "Muito alto", "Alto" e "Moderado", necessitando criar uma classificação para o
momento atual "Baixo" risco, sendo considerada esta situação atual da cidade do Rio de Janeiro
na data de hoje;
2. Manter a vigilância do(s) indicador(es) sensível(eis) de alerta da situação de risco avaliado
pela demanda de sintomáticos aos serviços de emergência por Região Administrativa;
3. Manter o planejamento das etapas de retirada das Medidas Restritivas à luz da cobertura
vacinal, onde a partir de 65% (sessenta e cinco por cento) de cobertura populacional geral, podese retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos; o avanço da cobertura vacinal
associada à melhoria do cenário epidemiológico permite que o comitê ratifique o planejamento

previsto nas reuniões anteriores;
4. Solicitar ao Ministério da Saúde a necessidade da manutenção de toda a capacidade
instalada feita para assistência à Covid-19, incluindo recursos humanos, financeiros e materiais.
Olhar particularmente a situação do Hospital Universitário (HU) da UFRJ que constitui-se em
referência imprescindível à cidade do Rio de Janeiro, uma vez que trata-se de crédito
extraordinário expirando em 31 de dezembro de 2021.Essa situação deve ser tratada
politicamente, envolvendo CONASS e CONASEMS no sentido de prorrogar essa assistência até,
pelo menos, após o carnaval na cidade do Rio de Janeiro;
5. Os eventos testes mostraram que é ínfima a positividade de exames na medida em que há
significativo aumento da cobertura vacinal. Tornar público que a cobertura vacinal da cidade deve
ser explicitada no momento de cada evento teste, mantendo a obrigatoriedade do certificado de
vacinação;
6. Com relação ao retorno presencial às aulas, o CEEC recomenda a rede de escolas Pedro II
que reavalie seu cronograma de retorno às aulas presenciais, observando as diretrizes da SMS já
expedidas em outubro para toda a rede de escolas do RJ, independentemente do nível de ensino
e sistema de ensino;
7. O Planejamento de vacinação 2022 que: (i) pelos fatos registrados em outros países devido a
sazonalidade da Covid-19, (ii) pelos estudos que vem mostrando a duração da proteção vacinal e
(iii) avaliando a disponibilidade de vacina, deve-se escalonar, por faixa etária, uma dose de reforço
nas faixas etárias recomendadas, observadas as evidências cientificas disponíveis. A vacinação
nas faixas etárias ainda não vacinadas deve ser prioritária observando as recomendações das
agências regulatórias e as evidências científicas relativas à segurança e eficácia;
Os membros do CEEC declaram não haver conflito de interesses.
Data da próxima reunião:
29 de novembro, segunda-feira, das 08h30 às 13h30, presencial no COR.

