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Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA
  

RELATÓRIO

003/2020

 30 de março de 2020

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES - COVID-19

SALA DE SITUAÇÃO INTEGRADA - SCI/SALA DE SITUAÇÃO

CASOS EM RONDÔNIA TOTAL

CONFIRMADOS 08
ÓBITO 01

DESCARTADOS 358
AGUARDANDO RESULTADO DE EXAMES 130

Dados até 30 de março de 2020 às 17:00h.
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AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19
AÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Materiais de EPI para os profissionais de
saúde dos hospitais estaduais

Dia 28/03 a Secretaria de Estado da Saúde recebeu mais uma remessa
de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais de
saúde dos hospitais estaduais.

Porto Velho

Reunião com a CAERD
Dia 28/03 a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a CAERD
realizaram uma reunião onde deliberaram sobre o comprome�mento
de abastecimento de água em todo o Estado de Rondônia.

Porto Velho

Abertura de processo sele�vo emergencial
para contratação de profissionais da saúde.

O governo do Estado através da Secretaria do Estado da Saúde - SESAU
abriu processo administra�vo n. 0036.128466/2020-13, que
tornou público as normas para a realização de Processo Sele�vo
Simplificado de avaliação de Títulos, para  contratação temporária de
profissionais de saúde para atuarem no enfrentamento ao COVID-19.
O edital está com ampla divulgação através do
site h�p://emergencial.sesau.ro.gov.br/

Porto Velho (271 Vagas);
Buri�s (28 Vagas);
Cacoal (83 Vagas)
São Francisco do Guaporé (27
Vagas);
Extrema (10 Vagas)

Instalação de centros de triagem
em unidades hospitalares estaduais

Os centros de triagem em unidades hospitalares estaduais foram
implantados para o enfrentamento do COVID-19 e estão preparados
para o primeiro atendimento clínico e transferência, caso necessário,
aos pacientes considerados suspeitos. 

Hospital Regional de Cacoal;
Hospital de Emergência e Urgência
de Cacoal - HEURO;
Hospital Regional de Buri�s;
Hospital Infan�l Cosme e Damião;
Hospital Regional de São
Francisco;

Leitos de UTI adultos instalados até
27/03/2020

Foram instalados leitos de UTI para enfrentamento ao COVID-19.
Cemetron: 07 leitos prontos (+12 leitos em 30/03 com possibilidade de
ampliação até 45 leitos, caso necessário);
Hospital Regional Cacoal: 05 leitos prontos (+7 leitos em 01/04)
HEURO Cacoal: 02 leitos
AMI: 35 leitos (com 24 pacientes ocupando esses leitos, mas com a
possibilidade de transferência imediata para outras UTI, caso
necessário).

Porto Velho e Cacoal

Leitos de UTI infan�l instalados até
27/03/2020

Hospital Infan�l Cosme e Damião: 06 leitos prontos (podem ser leitos
adultos). 
Hospital Regional Cacoal: 07 leitos

Porto Velho e Cacoal

Leitos Clínicos para enfrentamento ao
COVID-19 instalados até 27/03/2020

Hospital Cosme e Damião: 18 leitos (podem atender adultos).
Hospital Regional Cacoal: 11 leitos
Cemetron: 60 leitos
Outros Hospitais:  48 leitos (caso de extrema necessidade)

Porto Velho e Cacoal

Trabalhos técnicos para instalar centros de
triagem

Duas equipes se deslocaram para o distrito de Extrema e o município
de Cacoal para supervisionar e realizar um diagnós�co nos Centros
de triagem que estarão em funcionamento a par�r da próxima semana;
O  Corpo de Bombeiros prestou apoio no deslocamento dos servidores.

Porto Velho e Cacoal

Capacitação dos profissionais de saúde

Os núcleos de educação permanente das Unidades de Saúde estaduais
estão capacitando todos os servidores da saúde que estão envolvidos
no enfrentamento ao COVID-19.
A Coordenação Estadual de educação permanente da SESAU criou um
Plano Opera�vo de con�ngência/educação permanente em saúde. 
Elaboração de material educa�vo para disponibilizar aos núcleos de
educação permanente descentralizados nas unidades hospitalares.

Cacoal
 
 
Porto Velho
(com abrangência para os 52
municípios de RO)

Barreira Sanitária

As barreiras sanitárias foram montadas nas fronteiras e rodovias em 32
municípios, e estão sendo realizadas pelas vigilâncias sanitárias
municipais. 
No aeroporto de Porto Velho, a barreira sanitária está sendo realizada
pela AGEVISA estadual.

Rondônia

Disk Corona Foi implantado nos 52 municípios de Rondônia o Disk Corona, onde a
população pode se informar sobre o COVID-19. Rondônia

PLANCON Todos os 52 municípios de Rondônia criaram seus Planos de
Con�ngência. Rondônia

 

ANA FLORA CAMARGO GERHARDT
AGEVISA   AMANDA DINIZ DEL CASTILLO

SESAU   TADEU SANCHEZ PINHEIRO
DEFESA CIVIL

Documento assinado eletronicamente por Amanda Diniz Del Cas�lho, Diretor(a), em 30/03/2020, às 21:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tadeu Sanchez Pinheiro, Major, em 30/03/2020, às 21:25, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://emergencial.sesau.ro.gov.br/
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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Documento assinado eletronicamente por ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, Diretor(a), em 30/03/2020, às 21:26, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0010892231 e o código CRC
3CBD3265.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0002.133332/2020-10 SEI nº 0010892231

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

