
 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO DA 23ª REUNIÃO 
COMITÊ ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 
 
Data e hora: 7 de março de 2022, segunda-feira, das 08h30 às 11h00. 
Local: Cento de Operações Rio. Rua Ulysses Guimarães, nº 300, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ. 
 
Membros do CEEC presentes: 
1. Alberto Chebabo  
2. Carlos Alberto Pereira de Oliveira  
3. Daniel Becker 
4. Daniel Soranz - Secretário Municipal de Saúde - SMS/RJ 
5. Fabio Leal  
6. Gerson Oliveira Penna 
7. José Agenor Álvares da Silva 
8. José Cerbino Neto  
9. José Gomes Temporão 
10. Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira  
11. Marcelo Costa Velho de Azevedo  
12. Marcelo Lamberti - Ministério da Saúde - MS 
13. Rivaldo Venâncio da Cunha  
 
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 
 
Apresentação: 
Apresentação dos temas pelo Secretário Municipal de Saúde do RJ, Daniel Soranz e pelo 
Superintendente de Vigilância Márcio 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.  Os membros do CEEC, considerando o cenário epidemiológico vigindo, onde:  
. a positividade de exames para covid-19, na rede da Atenção Primária à Saúde é de 1,8%;  
.a Rt é de 5,1%, a mais baixa observada até então;  



. as coberturas vacinais atingiram, em 06 de março de 2022, 87,8% da população total carioca com 
1ª dose; 83,8% da população com esquema primário completo (duas doses ou dose única) e 54,1% 
da população a partir de 18 anos com dose de reforço.  
. há redução expressiva em números de internação, hoje tendo menos de 1% dos internados sendo 
casos de COVID-19; e 
. que a SMS atingiu todas as metas estabelecidas nas diferentes etapas de plano de combate a covid-
19. 
  
Diante desse cenário, os membros recomendaram retirar todas as medidas restritivas exceto o 
passaporte vacinal, incluindo a obrigatoriedade do uso de máscaras. 
 
Não menos importante, com relação a população infantil, os membros do CEEC recomendam - 
enfaticamente - que todas as nossas crianças sejam vacinadas com todas as vacinas recomendadas 
para as essas faixas etárias, incluindo a vacina contra Covid-19.   
 
As recomendações para uso de máscaras, como equipamento de proteção individual (EPI), são para 
uso por pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, pessoas não vacinadas e com 
sintomas de sindrome gripal.  
 
2. Nesse momento o CEEC manteve a recomendação da exigência do “passaporte vacinal”.  
 
O CEEC segue monitorando o cenário epidemiológico.  
 
Os membros do CEEC declaram não haver conflito de interesses. 
 
Data da próxima reunião: 
28 de março de 2022, segunda-feira, das 08h30 às 13h30, presencial no COR. 


