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EPIDEMIOLOGIA 
 

A partir da confirmação do primeiro caso de COVID-19, em 26 fevereiro de 2020 no Brasil, essa 

emergência internacional virou uma realidade brasileira nos três níveis de gestão, com repercussões não 

apenas na saúde, mas também, nos campos social e econômico. O comportamento da pandemia mostra 

que o impacto das medidas de prevenção, a exemplo do isolamento social, nos diferentes países 

atingidos, está diretamente relacionado com a oportunidade em que as medidas de prevenção foram 

implantadas. Países onde essas medidas foram tomadas tardiamente vivenciaram ou estão vivenciando 

um verdadeiro caos, com explosão de casos, internações e óbitos, além de colapso do sistema de saúde. 

As medidas preventivas colocadas em execução pelas autoridades sanitárias brasileiras mostram 

resultados positivos (Figura 1), quando comparados com a realidade de outros países (Itália, Espanha, 

Estados Unidos e outros), que apresentaram aumento exponencial de casos em curto espaço de tempo. 

 

 Fonte: Prof. Dr. Tomás Daniel Menendez Rodriguez¹ & Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar² 

Figura 1: Taxa de variação percentual diária dos casos notificados por COVID-19. Brasil, 2020. 



 

             Fonte: Prof. Dr. Tomás Daniel Menendez Rodriguez¹ & Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar² 
 

Figura 2: Taxa de variação percentual diária dos casos notificados por COVID-19. Rondônia 2020. 

 

Para construção das Figuras 1 e 2, foram utilizados os dados disponíveis no Ministério da Saúde do 

Brasil e feita a modelagem comparando os casos notificados como confirmados do dia anterior e o 

percentual de acréscimo a cada dia, além de estabelecer as datas prováveis das medidas de isolamento 

social. Como resultado, foram obtidas as Figuras 1 e 2 que mostram tendência decrescente da velocidade 

da taxa de infecção, em especial a partir dos dias nos quais provavelmente começaram a impactar as 

medidas de isolamento social no Brasil e em Rondônia. Esta é mais uma sinalização de que as 

recomendações da OMS e do Ministério da Saúde do Brasil, adotadas por diversos estados brasileiros são 

acertadas. Portanto, resta uma recomendação: FIQUE EM CASA TODO O TEMPO QUE PUDER (Rodriguez & 

Escobar, 2020). 

Em Rondônia, a transmissão vem ocorrendo de forma lenta, com curva epidêmica achatada, 

embora tenhamos limitação na testagem de casos, como vem ocorrendo em todo o Brasil e boa parte 

do mundo, em especial aqueles que se apresentam na forma leve/moderada, que representam cerca de 

80 a 85% dos casos. 

 



  

                            Fonte: Ministério da Saúde - Disponível em http://www.covid19br.org/#/ 
 

Figura 3 - Casos confirmados/acumulados e projetados de COVID-19. Rondônia, 19 de mar a 12 de 
abril de 2020. 
 
 O primeiro caso de COVID-19 em Rondônia foi confirmado em 19 de março de 2020, totalizando 

42 casos no período de 24 dias (19/03 a 12/04), quando estavam em vigor as medidas restritivas 

demandadas pelo governo estadual. A figura 3 apresenta uma projeção futura de casos, mantidas as 

medidas atuais de prevenção e controle, mostrando tendência de aumento de casos. Ou seja, ainda não 

chegamos ao pico da curva epidêmica. Reside aí a importância do isolamento/distanciamento social, 

reconhecido como uma das mais importantes medidas de prevenção, estando relacionada a um melhor 

ou pior desfecho do evento. 

Até a data de 12/04 o Estado de Rondônia confirmou 42 casos da doença, em sete municípios 

(Tabela 1), ainda havendo 45 municípios sem registro de casos confirmados. 

Tabela 1 – Casos confirmados de COVID-19, por 
município e mês ocorrência. RO, mar/abr* 2020. 

Municípios 
Casos confirmados 

Março Abril* TOTAL 

Ariquemes  2 2 

Jaru 1  1 

Ji-Paraná 1  1 

Ouro Preto do Oeste  1 1 

Porto Velho 7 16 23 

Rolim de Moura  3 3 

Vilhena  1 1 

TOTAL 9 23 32 
Fonte: RedCap + e-SUS VE + GAL/LACEN + SIVEP-Gripe/  
*Dados parciais, atualizado em 10/04/2020. 
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Fonte: RedCap + e-SUS VE + GAL/LACEN + SIVEP-Gripe/  *Dados 
parciais, atualizado em 10/04/2020. 

Figura 3 – Distribuição espacial dos casos de COVID-19. 
Rondônia, mar/abr de 2020. 

 

 

 



Tabela 2 – Nº casos e óbitos acumulados por COVID-19, e respectivas taxas de incidência/100.000hab. 

e letalidade. Rondônia, 08 a 12/04/2020. 

Data Casos confirmados Óbitos População Tx. Inc./100.000 hab. Tx. Letalidade 

08/04/2020 26 1 1.8M 1,44 3,85 

09/04/2020 28 2 1.8M 1,56 7,14 

10/04/2020 32 2 1.8M 1,78 6,25 

11/04/2020 34 2 1.8M 1,89 5,88 

12/04/2020 42 2 1.8M 2,33 4,76 
        Fonte: Ministério da Saúde 

 

 A tabela 2 mostra os casos e óbitos acumulados até o dia 12/04/2020 e variações nas 

respectivas taxas de incidência e de letalidade. Os números e as taxas variam diariamente, ressaltando 

que estamos iniciando a ascender na curva epidêmica. 

 

A seguir apresentamos as estratégias planejadas para assegurar a ampliação do conhecimento 

da circulação viral nos 52 municípios, frente à mudança do foco para a vigilância das doenças 

respiratórias: 

1. Foi implantada logística de recolhimento de amostras para análise (RT-PCR) no LACEN/RO: foi 

elaborada uma escala de trabalho, sob responsabilidade da AGEVISA, para recolhimento de 

amostras nas Regionais de Saúde, com saídas em dias alternados (dia sim, dia não), assegurando 

que a amostra dê entrada no LACEN até 72 horas após a  coleta. 

2. Identificação de Unidades Sentinelas (US) para COVID-19, nos 52 municípios, com 

estabelecimento do número amostras semanais a serem coletadas e enviadas ao LACEN. Houve 

necessidade da limitação do número de amostras em decorrência da limitação de testes 

diagnósticos. O critério a ser adotado é o recomendado pelo MS e está vinculado à população 

de cada município, conforme estabelecido a seguir: 

a. Municípios com população ≥50.000 hab.: coletar até 5 amostras/semana 

b. Municípios com população <50.000 hab.: coletar até 3 amostras/semana 

Essa estratégia acompanha a Portaria nº 454 de 20/03/2020, que considera a transmissão 

comunitária em todo o território nacional. Com isto, leva à ampliação da definição de caso. Acompanha 

também a entrada no período de sazonalidade das doenças respiratórias. Reside aí a importância de 

trabalhar doenças de transmissão respiratória, através da vigilância da Síndrome Gripal (SG) e da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Dessa forma, foi tomada a decisão de ampliar o número de 

US em Rondônia, anteriormente limitada a duas US em Porto Velho (US Hospital Cosme e Damião e US 

Policlínica Ana Adelaide). Vale salientar que em Porto Velho serão consideradas outras US que foram 

implantadas e estão em funcionamento, antes dessa normatização. 



A seguir, transcrevemos do Guia de Vigilância Epidemiológica - Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019 - Vigilância Integrada de Síndromes 

Respiratórias Agudas: Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios, de 

03/04/2020, as definições vigentes para o trabalho das equipes de vigilância em saúde. 

1 - DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

Definição 1 SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, 
caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, 
acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade 
respiratória. 
EM CRIANÇA (menos de 2 anos de idade): considera-se também obstrução 
nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 
EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios 
específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência 
excessiva, irritabilidade e inapetência. 

Definição 2 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que 
agravou e apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão 
persistente no tórax OU Saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 
cianose (coloração azulada dos lábios ou rosto). 
EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar a presença de batimentos 
de asa de nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

2 - DEFINIÇÃO DE CASO CONFIRMADO 

a) POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:  
 • Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, influenza ou VSR): 

o Doença pelo coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2. 

o Influenza: com resultado detectável para influenza.  

o Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR.  

  • Imunológico² (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):  
o Doença pelo coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM 

e/ou IgG em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas. 

b) POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG com histórico de 
contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com 
caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a 
investigação laboratorial específica. 

 

3 – DEFINIÇÃO DE CASO DESCARTADO (COVID-2019) 

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para coronavírus (SARS-COV-
2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), considerando a oportunidade da 
coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 

 

IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS 

 

 A partir de 10/04/2020 uma nova metodologia, com coleta simplificada, está sendo implantada 

no Estado de Rondônia, através dos Testes Rápidos (TR), baseados na detecção de anticorpos da classe 

IgM e IgG (sorologia). Segundo Boletim Epidemiológico 8 - COE Coronavírus - 09 de abril de 2020, a 



implantação desses testes inicialmente está direcionada aos profissionais de saúde e segurança, 

permitindo que esses trabalhadores retornem às suas atividades laborais, visando também que as 

medidas de isolamento, acompanhamento e intervenção possam ser realizadas com maior precisão e 

assertividade (https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final.pdf). 

A testagem será dirigida para pessoas sintomáticas (com mínimo de 7 dias completos desde o 

início dos sintomas de SG E no mínimo 72 horas assintomático), que se enquadrem em uma das 

seguintes categorias: a) profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento aos 

doentes; b) profissionais da segurança pública em atividade; e c) pessoas com diagnóstico de Síndrome 

Gripal (SG) que resida no mesmo domicílio do profissional de saúde ou segurança, em isolamento 

domiciliar. 

Posteriormente, os testes serão estendidos paulatinamente para outros grupos populacionais, a 

partir da disponibilidade de novos testes rápidos. 

 

NOTIFICAÇÃO  

A vigilância da COVID-19 está baseada na detecção e notificação de casos de SG e de SRAG 

hospitalizado ou óbito por SRAG, independente da hospitalização, que atendam à definição de caso. Os 

casos suspeitos de COVID-19 (SG ou SRAG) devem ser notificados dentro do prazo de 24 horas a partir 

da suspeita inicial do caso ou óbito. 

 

FLUXO DAS NOTIFICAÇÕES  

a) Nas unidades públicas (Atenção Primária à Saúde e Pronto Atendimento (UPA) e nas unidades 

privadas (hospitais, clínicas, consultórios etc.), os casos de SG devem ser notificados por meio 

do sistema e-SUS VE https://notifica.saude.gov.br.  

Observação: nas unidades públicas, está sendo implementada a integração com o e-SUS AB. 

Quando estiver em funcionamento, aqueles que utilizam o sistema poderão realizar a 

notificação diretamente do e-SUS AB.  

b) Nas Unidades de Vigilância Sentinela, os casos de Síndrome Gripal (SG) devem seguir os fluxos já 

estabelecidos para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios, devendo ser notificados 

no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ 

c) Em todos os hospitais públicos ou privados, devem ser notificados os casos de SRAG 

hospitalizados, no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/  

 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final.pdf
https://notifica.saude.gov.br/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/


OBSERVAÇÃO: No caso de óbitos suspeitos, independente de internação, devem ser notificados no 

Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ 

 

ASSISTÊNCIA 

 

O Estado adquiriu vários equipamentos para abrir novos leitos e ampliar a capacidade instalada 

em Rondônia para atendimento à COVID-19. Foram adquiridos até o momento, 30 ventiladores, 51 

monitores e 27 cardioversores, no aguardo da entrega de outros equipamentos para novas ampliações 

de leitos. Estes somam-se aos atuais 93 leitos clínicos adultos, 08 leitos para gestantes e puérperas, 26 

leitos clínicos pediátricos, 51 leitos de UTI Adulto, 10 leitos de UTI pediátricos e 02 de UTI Neonatal, 

discriminados na tabela 3. Ressalte-se que estes são os hospitais públicos de referência e que constam 

do Plano de Contingência. 

 

Tabela 3 – Demonstrativo de leitos clínicos e de UTI, segundo unidade hospitalar. Macrorregião I e 
II/Rondônia, abril de 2020. 
 

 
Unidade Hospitalar 

LEITOS 

Cínico 
Adulto 

Clínico 
Pediatria 

UTI 
Adulto 

UTI 
Pediatria 

UTI 
Neonatal 

Gestante/
Puérpera 

MACRORREGIÃO I 
CEMETRON 69  07    

AMI*   29    

HICD  18  07   

Hospital de Base     02 08 

HPSJPII 02      

Hospital Regional de 
Extrema 

04      

Hospital Regional de 
Buritis 

02  01    

Sub-total 77 18 37 07 02 08 

MACRORREGIÃO II 
Hospital Regional de 
Cacoal (HRC)** 

07 08 13 03   

Hospital Regional de São 
Francisco do Guaporé 

09  01    

Sub-total 16 08 14 03   

TOTAL GERAL 93 26 51 10 02 08 
Fonte: GPES/SESAU/RO - *AMI é retaguarda para o CEMETRON, com capacidade para ampliar 6 leitos. **HRC com previsão de ampliação de 17 
leitos clínicos e 10 leitos de UTI, ambos adultos. 

 

Considerando a informação recebida dos gestores municipais, em 08/04/2020 há ainda leitos 

destinados à internação de pacientes em estado moderado, em alguns municípios que totalizam 106 

leitos clínicos, 15 leitos de UTI adulto, 20 leitos de pediatria clínica e 02 leitos de UTI pediátricos. 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/


O total de leitos para a COVID-19 disponíveis na rede estadual e municipal conforme atualização 

em 08/04/2020 é de 207 leitos clínicos adultos, 46 leitos clínicos pediátricos, 66 leitos de UTI adulto, 

12 leitos de UTI pediátricos e 02 de UTI Neonatal exclusivos para o Covid-19. Ressalte-se que esses 

números estão em constante atualização, sendo ampliados conforme disponibilidade de equipamentos, 

de pessoal e das adequações realizadas nas unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


