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AVISO DO SECRETÁRIO
SUMÁRIO EXECUTIVO DA 18ª REUNIÃO DO
COMITÊ ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (CEEC/SMSRJ)
Data e hora: 29 de novembro 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. Daniel Becker
4. Gerson Oliveira Penna
5. José Agenor Álvares da Silva
6. José Cerbino Neto - Instituto D’or
7. José Gomes Temporão
8. Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira
9. Luciana Barreto Phebo - UNICEF
10. Marcelo Costa Velho de Azevedo - Univ. 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. Rodrigo Prado - Presidente do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses
e de Inspeção Agropecuária - IVISA/Rio
08h00 - Apresentação dos temas pelo Secretário Municipal de Saúde do RJ, Daniel Soranz e pelo
Superintendente de Vigilância Marcio Garcia. Apresentação do Plano de Combate à Covid-19,
incluindo: (i) Aspectos Epidemiológicos, (ii) Vigilância em Saúde, (iii) Assistência à Saúde (iv)
Medidas restritivas e (v) Atualização da estratégia de vacinação.
Encaminhamentos:
1. É cada vez mais rara a ocorrência de casos e óbitos por Covid. Reforçar que todos os casos
estão sendo sistematicamente rastreados e seus contactantes testados pela atenção primária.
2. O CEEC recomendou uma campanha de vacinação ao público alvo que ainda não completou
seu esquema vacinal, para que procurem os postos de vacinação a fim de serem orientados a
vacinarem simultaneamente contra Covid e Influenza.
3. Quanto à variante Omicron detectada e divulgada pela África do Sul, e analisando os dados
de cobertura vacinal global, pode-se afirmar que ainda não há dados suficientes para avaliar sua
transmissibilidade e virulência, e que a maioria dos casos reportados foram casos leves, não
vacinados ou vacinados somente com D1. O CEEC, ressalta que diante das evidências até aqui
divulgadas, recomenda ampliar a vacinação contra Covid no sentido de completar a vacinação
para todo público alvo.
4. O CEEC alerta que a identificação da nova variante chama a atenção da humanidade na
busca da equidade e da justiça social na distribuição das vacinas, pois todos merecem ser
protegidos.
5. Todos os indicadores avaliados sistematicamente pelo CEEC mostram que há estabilidade no
cenário epidemiológico não havendo indicação de alteração nas medidas restritivas, caso o
cenário epidemiológico se mantenha as celebrações de final de ano no município do RJ devem
ser mantida.
6. A fim de aumentar ainda mais a segurança dessas festividades para o público que virá ao
réveillon no Rio de Janeiro, o CEEC recomendou que a SMS avalie a possibilidade e
exequibilidade da exigência nos estabelecimentos de hospedagem e outros serviços, da
comprovação do Certificado de Vacinação completa (D1 + D2) e (D1 no caso da Janssen).

7. O CEEC registra que todas as medidas para redução dos riscos foram adotadas e que a alta
cobertura vacinal neste momento nos traz imunidade coletiva que protege também a população
contra a Covid, por isso o menor número de reprodução atual, 0.66.
8. A SMS deve continuar incentivando a testagem e investindo no monitoramento da vigilância
genômica.
9. O CEEC também avaliou os dados de 11 mil sintomáticos respiratórios atendidos na rede de
atenção à saúde no RJ nos últimos 15 dias. Todos foram negativos para covid-19 ao teste de
antígeno e/ou no RT-PCR. 55% dos casos são influenza AH3 e nas amostras já analisadas pela
Fiocruz são H3N2, devendo-se, por isso incentivar a população a se vacinar para Influenza.
Os membros do CEEC declaram não haver conflito de interesses.
Data da próxima reunião:
20 de dezembro, segunda-feira, às 08h30 às 13h30, presencial no COR.

