
 

Nota Pública:  

O aumento de casos de Covid-19 aponta para a manutenção de medidas 

preventivas 

 

13 de dezembro de 2022 

O Conselho Nacional de Saúde – CNS, por meio de sua Câmara Técnica de 

Acompanhamento da Covid-19 – CTAC, mantem o seu papel de monitoramento 

da implementação das medidas necessárias para o enfrentamento da circulação 

da Covid-19 a fim de minimizar os seus impactos na saúde da população 

brasileira. 

O Brasil enfrenta um aumento do número de casos ocupando a segunda 

colocação entre os países com o maior número de óbitos nas últimas 24 horas 

em decorrência da Covid-19 e o quinto lugar em número de casos. Somente no 

último dia 7 de dezembro, 168 pessoas morreram em decorrência da doença e 

outras 45.682 testaram positivo. 

Considerando que a vacinação contra a Covid-19 é essencial para reduzir a 

gravidade e a mortalidade da doença, chama a atenção que este aumento da 

circulação do vírus ocorre em um momento em que a cobertura vacinal contra a 

Covid-19 apresenta-se aquém da necessária com dados preocupantes de doses 

em atraso. As pessoas aptas que ainda não tomaram a segunda dose somam 

245 mil pessoas. Já as que ainda não receberam o primeiro reforço contabilizam 

1,6 milhões, enquanto outras 1,3 milhões não tomaram o segundo reforço. Além 

da demora do Ministério da Saúde em implementar a vacinação das crianças 

partir dos 6 meses, apesar de sua aprovação pela Anvisa já datar de setembro 

de 2022.  

A partir da análise desses dados apresentados pela Organização Pan-

Americana da Saúde (Opas), pelo Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em 

Saúde da Fiocruz e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems), a CTAC/CNS aponta que situação merece atenção e exige 

esforços da população para redução da transmissão da doença, tais como: 



 

 A retomada do uso de máscaras adequadas (preferencialmente N95 ou 

PFF2) em ambientes de maior exposição ao vírus, como: transporte 

público, locais fechados ou mal ventilados, aglomerações, e nas unidades 

de saúde; 

 A busca pela vacinação contra a Covid-19 por todas as pessoas aptas 

para: 

o Iniciar a imunização para as pessoas aptas que ainda não tomaram 

a sua primeira dose; 

o Atualizar a segunda dose e as doses de reforço que por ventura 

estejam atrasadas; 

o Proteger as crianças a partir dos 6 meses de idade   

Além desses esforços, o CNS reafirma a importância das seguintes respostas 

por parte da gestão do SUS: 

● A viabilização imediata da vacinação de crianças a partir dos 6 meses por 

parte do Ministério da Saúde; 

● A criação da rede de cuidados às vítimas da Covid-19 e seus familiares 

como prevê a Recomendação nº 013/2022 do CNS; 

● A retomada do Centro de Operações de Emergências (COE) para a 

Covid-19; 

● A promoção de campanhas massivas de incentivo à vacinação contra a 

Covid-19, como indicada pela Recomendação nº 018/2022 do CNS; 

● O fortalecimento do papel estratégico da Atenção Básica à Saúde no 

enfrentamento da situação sanitária com a Covid-19, conforme apontado 

pelo CNS em sua Recomendação n° 056/2022, com intensificação da 

vacinação das pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica, 

incluindo as pessoas em situação de rua; 

● A implementação de medidas eficazes para a superação da 

subnotificação de casos, internações e de mortes decorrentes da Covid-

19, possibilitando o conhecimento do real e atual cenário de casos novos 

confirmados e do perfil das pessoas em relação à raça, cor, etnia, gênero, 

deficiência, comorbidades e das pessoas em situação de rua; 

http://www.conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/2498-recomendacao-n-010-de-27-de-abril-de-2025
http://www.conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/2547-recomendacao-n-018-de-30-de-junho-de-2022
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1338-recomendac-a-o-n-056-de-26-de-agosto-de-2020


 

● A divulgação dos dados da cobertura vacinal (doses aplicadas) 

contemplando o perfil das pessoas vacinadas em relação à raça, cor, 

etnia, gênero, deficiência, comorbidades e das pessoas em situação de 

rua. 

       


