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Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA
  

RELATÓRIO

007/2020

 03 de abril de 2020

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES - COVID-19

SALA DE SITUAÇÃO INTEGRADA - SCI/SALA DE SITUAÇÃO

CASOS EM RONDÔNIA TOTAL

CONFIRMADOS:
Caso suspeito com resultado posi�vo em exame laboratorial.

10

INTERNADO COM COVID-19:
Trata-se de uma idosa de 70 anos que está internada em Hospital par�cular porém está estável . O
exame da paciente foi realizado por um dos laboratórios par�culares autorizados pelo Ministério da
Saúde, o Hermes Pardini, não havendo assim a necessidade de contra prova do LACEN .
A paciente que é da capital bem como seus familiares já estão sendo monitorados pelo Centro de
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Porto Velho (CIEVS).

01

ÓBITO:
Pessoas falecidas em decorrência do COVID-19.

01

DESCARTADOS:
Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial nega�vo para SARS-
CoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente e�ológico.

518

AGUARDANDO RESULTADO DE EXAMES
Caso que se enquadre na definição de suspeito e realizou coleta para exame laboratorial do Lacen.

165

Dados até 03 de abril de 2020 às 16:00h
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FLUXOGRAMA DE DEFINIÇÃO DE CASO
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Barreira em 03/04 Abordadas Com sintomas
Aeroportuária 125 0

Rodoviária 291 02
Rodovias 2291  

Fluvial o 0
Total 2707 02

 

 

 

AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19
AÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Empenhos até 03/04 para aquisição de
medicamentos

Para ações contra o COVID-19 foram empenhados até a data de
hoje o valor de R$  R$ 14.500,00 para compras de medicamentos. Rondônia

Empenhos até 03/04 para aquisição de
material de consumo hospitalar

Para ações contra o COVID-19 foram empenhados até a data de
hoje o valor de R$ 19.338.333,80 para aquisição de material de
consumo hospitalar.

Rondônia

kits de PCR Hoje 03/04, o Estado de Rondônia recebeu 10 kits de PCR para
diagnós�co de COVID-19 do Ministério da Saúde. Rondônia

Criação da página de governo do Coronavirus

No site são encontradas notas técnicas, informação sobre
prevenção, bole�ns, relatórios, pacotes de medidas que várias
secretarias estão lançando para reduzir os impactos da pandemia.
O endereço é:h�p://www.coronavirus.ro.gov.br/

Rondônia

Testes rápidos Rondônia recebeu do Ministério da Saúde 4.800 unidades de testes
rápidos. Rondônia

Voluntários
2 Bombeiros civis se apresentaram para prestar serviço voluntário
no almoxarifado do governo. Auxiliaram a equipe na organização
dos materiais.

Porto Velho

Voluntários cadastrados

O Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de
Estado da Saúde, convida os profissionais e estudantes da Saúde
para atuarem como voluntários no enfrentamento do Covid-19. 
Para se cadastrar, o voluntário precisa abrir o
site: h�p://voluntarios.sesau.ro.gov.br/ e preencher o cadastro
corretamente.

Rondônia

Aquisição emergencial de materiais de
consumo

Aquisição emergencial de materiais de consumo
(produtos/materiais/insumos médico-hospitalares - álcool 70º gel,
máscara n95, óculos de proteção, protetor facial, termômetro
digital e outros ) para atendimento das necessidades e demandas
das unidades de saúde estaduais (hospitalares, ambulatoriais e
administra�vas) como estratégia de prevenção, enfrentamento e
contenção da epidemia da covid-19 (coronavírus);
Para entrega do material.

Rondônia

Prestação de Serviço de Transporte Inter-
Hospitalar

As propostas foram recebidas em 01/04 para a contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de transporte Inter-
Hospitalar de pacientes, com disponibilização de
Veículo/Ambulância de Suporte Básico Tipo “D” (UTI Móvel) e Mão-
de-obra especializada (Motorista/Socorrista, Enfermeiro e Médico),
para atender as necessidades do Centro de Medicina Tropical -
CEMETRON e Hospital Regional de Cacoal - HRC, em caráter
emergencial, para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19).

Rondônia

Aquisição de rouparia hospitalar - HRC

As propostas foram recebidas em 01/04 para a aquisição de
rouparia hospitalar, em caráter emergencial, para o enfrentamento
do Coronavírus (COVID-19), para atender às necessidades do
Hospital Regional de Cacoal (HRC)

Rondônia

Aquisição de teste rápido COVID-19 O processo 0036.133428/2020-82 está para análise e avaliação das
propostas apresentadas no certame.  

Aquisição de Materiais Permanentes - HRC

Aquisição de Materiais Permanentes, para o enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às
necessidades do Hospital Regional de Cacoal (HRC);
Publicado: 30/03/2020 /Coleta de propostas até sexta-feira, 03/04

Rondônia

Aquisição de Equipamentos - HRC Aquisição de Equipamentos, para o enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades
do Hospital Regional de Cacoal (HRC);

Rondônia

http://www.coronavirus.ro.gov.br/
http://voluntarios.sesau.ro.gov.br/
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Publicado: 31/03/220 Coleta de propostas até segunda-feira, 06/04

Aquisição Equipamentos - JPII

Aquisição Equipamentos, para o enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades
do Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II (JP/II);
Aguardando trâmites.

Rondônia

Aquisição Equipamentos-  HRB

Aquisição Equipamentos, para o enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades
do Hospital Regional de Buri�s (HRB);
Aguardando trâmites.

Rondônia

Aquisição Material Permanente - HRB
Aquisição Material Permanente, para o enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às
necessidades do Hospital Regional de Buri�s (HRB)

Rondônia

Aquisição de Equipamentos - HRSFG

Aquisição de Equipamentos, para o enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades
do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (HRSFG);
Publicado: 30/03/2020/ Coleta de propostas até quinta-feira, 02/04

Rondônia

Aquisição Material Permanente - HRSFG

Aquisição Material Permanente, para o enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às
necessidades do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé
(HRSFG);
Publicado: 30/03/2020/ Coleta de propostas até quarta-feira, 01/04

Rondônia

Aquisição Materiais Permanentes e Consumo
- AMI

Aquisição Materiais Permanentes e Consumo, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), em caráter
Emergencial, para atender às necessidades da Assistência Médica
Intensiva (AMI);
Publicado: 02/04/2020 Coleta de propostas até quarta-feira, 04/04

Rondônia

Aquisição Materiais Permanentes e Consumo
- HBAP

Aquisição Materiais Permanentes e Consumo, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), em caráter
Emergencial, para atender às necessidades do Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro (HBAP);
Solicitação de dotação orçamentária.

Rondônia

Aquisição de Equipamentos e Materiais
- HICD

Aquisição de Equipamentos e Materiais, para o enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), em caráter Emergencial, visando atender o
Hospital Infan�l São Cosme Damião (HICD);
Publicado: 01/04/2020 /Coleta de propostas até quarta-feira, 07/04

Rondônia

Aquisição Equipamentos - HRE

Aquisição Equipamentos, para o enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19), em caráter Emergencial, visando atender o Hospital
Regional de Extrema (HRE);
Elaborando TR

Rondônia

Aquisição Materiais Permanentes e Consumo
- CEMETRON

Aquisição Materiais Permanentes e Consumo, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), em caráter
Emergencial, para atender às necessidades do Centro de Medicina
Tropical de Rondônia (CEMETRON);
Aguardando trâmites.

Rondônia

Aquisição de Vidro Plumbífero
para CEMETRON e AMI.

Aquisição de Vidro Plumbífero, para o enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às
necessidades do Centro de Medicina Tropical de Rondônia
(CEMETRON) e assistência médica intensiva (AMI);
Publicado: 01/04/2020 /Coleta de propostas até quarta-feira, 08/04

Rondônia

Locação de Container - CEMETRON

Locação de Container para Repouso e Almoxarifado, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), em caráter
Emergencial, para atender às necessidades do Centro de Medicina
Tropical de Rondônia (CEMETRON);
Publicado: 02/04/2020 /Coleta de propostas até quarta-feira, 06/04

Rondônia

Aquisição de Ar Condicionado

Aquisição de Ar Condicionado, para o enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às
necessidades das Unidades de Saúde desta SESAU/RO;
Publicado: 01/04/2020/ Coleta de propostas até quarta-feira, 08/04

Rondônia

Aquisição de Gasoterapia

Aquisição de Gasoterapia - Acessórios para Rede, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), em caráter
Emergencial, para atender às necessidades das Unidades de Saúde
desta SESAU/RO;
Publicado: 31/03/2020 /Coleta de propostas até terça-feira, 07/04

Rondônia

Locação de Grupo Gerador - CEMETRON
e HBAP

Locação de Grupo Gerador, para o enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades
do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) e
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP);
Publicado: 02/04/2020 /Coleta de propostas até quarta-feira, 06/04

Rondônia

Aquisição emergencial por dispensa de
licitação de materiais de consumo

Aquisição emergencial por dispensa de licitação de materiais de
consumo (produtos/materiais/insumos médico-hospitalares - Luvas
nitrílicas sem pó, clorexidina degermante, swab de rayon haste

Rondônia
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plás�ca, tubos falcon e outros) para atendimento das necessidades
e demandas das unidades de saúde estaduais (hospitalares,
ambulatoriais e administra�vas) como estratégia de prevenção,
enfrentamento e contenção da Epidemia da COVID-19
(coronavírus);
Publicado: 30/03/2020/ Coleta de propostas até sexta-feira, 03/04

Aquisição de Equipos

Aquisição de Equipos para Nutrição Enteral com cedência, em
regime de comodato, de bombas de infusão (Equipos para bomba
de infusão), a fim de atender demanda do Hospital de Base Dr. Ary
Pinheiro - HBAP, Assistência Médica Intensiva – AMI-24H, Hospital
Pronto Socorro João Paulo II – HEPSJP-II, Hospital Infan�l Cosme e
Damião - HICD, Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal-
HEURO, Hospital Regional de Cacoal - HRC, Centro de Medicina
Tropical de Rondônia – CEMETRON, em caráter emergencial, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), por um período de 180
(cento e oitenta) dias;

Rondônia

Aquisição de Rouparia Hospitalar
- CEMETRON

Aquisição de Rouparia Hospitalar, em caráter emergencial, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), para atender às
necessidades do Centro de Medicina Tropical de Rondônia
(CEMETRON);
Publicado: 02/04/2020 /Coleta de propostas até quarta-feira, 07/04

Rondônia

Aquisição emergencial por dispensa de
licitação de materiais de consumo

Aquisição emergencial por dispensa de licitação de materiais de
consumo (produtos/materiais/insumos médico-hospitalares -
Óculos de Sala Limpa, Macacão de Sala Limpa, Luvas Nitrílicas,
Bo�nas, Canetas Tinta Permanente e outros), materiais
considerados EPI's de Nível Intermediário e Avançado para
atendimento das necessidades e demandas das unidades de saúde
estaduais (hospitalares, ambulatoriais e administra�vas) como
estratégia de prevenção, enfrentamento e contenção da Epidemia
da COVID-19 (coronavírus);
Publicado: 31/03/2020/ Coleta de propostas até segunda-feira,
06/04

Rondônia

Aquisição Equipamentos Hospitalares, em
caráter emergencial

Aquisição Equipamentos Hospitalares, em caráter emergencial,
para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), para atender às
necessidades Das Unidades de Saúde do estado;
Aguardando trâmites.

Rondônia

Aquisição de Torneiras - CEMETRON

Aquisição de Torneiras, em caráter emergencial, para o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), para atender às
necessidades do Centro de Medicina Tropical de Rondônia
(CEMETRON);
Publicado: 02/04/2020 /Coleta de propostas até quarta-feira, 07/04

Rondônia

Aquisição de insumos
Aquisição de insumos para realização de exames do Covid-19 para
atender o Laboratório Central de Rondônia (LACEN);
Publicado: 02/04/2020 /Coleta de propostas até quarta-feira, 07/04

Rondônia

Aquisição de teste rápido COVID-19
Aquisição de teste rápido COVID-19, em caráter emergencial, para
o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19);
Finalizado e assinado/aguardando manifestação jurídica. 

Rondônia

Transporte para RO de Máscaras N95 Aeronave do CBMRO e da Aeronáu�ca trouxeram de Manaus 60
mil máscaras N95 para serem distribuídos aos hospitais. Rondônia

Materiais e insumos enviados pelo Ministério
da Saúde

25,000 mascaras cirúrgica, 5600 avental, 81000 luvas de
procedimentos, 280 óculos, 200 sapa�lhas tnt descartável, 288
alcool 70 gel 100ml, 340 alcool 70 gel 500ml.

Rondônia

Barreiras sanitárias

As barreiras sanitárias foram montadas nas fronteiras e rodovias
em 34 municípios, e estão sendo realizadas pelas vigilâncias
sanitárias municipais. 
No aeroporto de Porto Velho, a barreira sanitária está sendo
realizada pela AGEVISA estadual.

Rondônia

Doação de luvas O TRT fez a doação de 1000 (mil) luvas Rondônia

Recursos recebidos R$ 9 milhões

Governo Federal repassou ao Estado de Rondônia um recurso no
valor total de R$ 9 milhões. Inicialmente seriam R$ 3,5 milhões
para os municípios e R$ 5,5 milhões para o Estado, porém o
Governo de Rondônia vai distribuir o valor total dos recursos com
todos os 52 municípios. A transferência dos recursos será em
parcela única aos municípios, des�nado ao custeio das ações de
saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação da "COVID-19

Rondônia

EPI entregues aos 52 municípios em 01/04 Máscara cirúrgica descartáveis- 85.000 unidades;
Avental descartável - 6.300 unidades;
Luvas de procedimentos P/M/G - 134.000 unidades;
Óculos de proteção - 440 unidades;
Propre/sapa�lhas descartáveis - 500 unidades;
Álcool gel 100 ml - 768 frascos;
Álcool gel 70 500 ml - 398 frascos;

Rondônia
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Touca descartáveis - 2500 unidades;
Os materiais foram enviados pelo Ministério da Saúde

Barreira sanitária no Porto Vai N'água 

Técnicos da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia -
Agevisa estão atuando em barreira sanitárias nas embarcações que
atracam no porto Cai N’Água em Porto Velho. A ação conjunta
conta com a par�cipação da Defesa Civil do município e Agência
Nacional de Transportes Aquaviários-Antaq  no enfrentamento ao
Covid-19.

Porto Velho

No�ficação recomendatória 

A Agevisa e a Superintendência Regional do Trabalho-SRTRO
elaboraram conjuntamente uma no�ficação recomendatória com o
de obje�vo reduzir a disseminação de coronavírus em ambientes
de trabalho, alertando sobre punições para empregadores que não
cumpram as recomendações.

Rondônia

Máscaras NR95 adquiridas

Um lote contendo 16 mil máscaras de proteção NR95 adquirido
pelo governo do Estado chegou na manhã de terça-feira, 31, em
Porto Velho. A princípio, as máscaras que fazem parte do
Equipamento de Proteção Individual (EPIs) serão des�nadas para os
profissionais de saúde que estarão diretamente envolvidos com as
pessoas infectadas e na coleta das amostras para exames
referentes ao coronavírus (Covid-19). A nova remessa de material
foi transportada de Guarulhos/SP para Porto Velho com o uso da
aeronave Grand Caravan EX, do Grupamento de Operações Aéreas
(COA) do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.

Rondônia

Plano Opera�vo de Educação Permanente
para o enfrentamento do COVID-19

O Plano tem por obje�vo descrever as ações de educação
permanente em saúde para o Estado de Rondônia a serem
executadas para a prevenção e enfrentamento do COVID-19;
Minimizar os riscos à população e aos profissionais da área de
saúde suscitando o compromisso entre trabalhadores, gestores,
núcleos de educação permanente descentralizados e ins�tuições de
ensino no combate ao COVID-19; Divulgar informações em saúde
baseado em evidências cien�ficas e órgãos governamentais
monitorando as no�cias falsas (fake News); Estabelecer estratégias
junto aos núcleos de educação permanente em saúde
descentralizados da SESAU/RO, comitês gestores, cien�fico e
tecnológico de enfrentamento ao COVID-19.

Rondônia
(Centro de Educação Técnico
Profissional na Área de Saúde –
CETAS/RO)

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
31/03/2020

Foram instalados leitos de UTI para enfrentamento ao COVID-19.
Cemetron: 07 leitos prontos (+12 leitos desde 01/04 com
possibilidade de ampliação até 45 leitos, caso necessário);
Hospital Regional Cacoal: 08 leitos prontos 
HEURO Cacoal: 02 leitos
AMI: 35 leitos (com 12 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
31/03/2020

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 31/03/2020

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 Duas equipes se deslocaram para o distrito de Extrema e o Porto Velho e Cacoal

http://emergencial.sesau.ro.gov.br/
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triagem 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

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)

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
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Documento assinado eletronicamente por Tadeu Sanchez Pinheiro, Major, em 03/04/2020, às 20:56, 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 0010982148 e o código CRC
03BF2331.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0002.133332/2020-10 SEI nº 0010982148
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