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EPIDEMIOLOGIA 

 

 O Estado de Rondônia entra na semana epidemiológica 21 (17 a 23/05/2020), com 1.963 

casos confirmados de COVID-19; 36 municípios atingidos (69,2%); 1.615.772 pessoas expostas; 

equivalendo a 90,9% da população geral do Estado; 74 óbitos registrados em 11 municípios e ainda 

não chegamos ao pico da curva epidêmica. Permeando a situação epidemiológica grave, vivenciamos 

no dia-a-dia, questões operacionais não dissociadas da primeira, que estão ocasionando grande 

desgaste para as equipes de saúde, como o desabastecimento de materiais de coleta, que ao limitar 

a capacidade de diagnosticar casos, contribuem para a subnotificação e sub dimensionamento de 

indicadores (taxa de incidência, taxa de mortalidade, taxa de letalidade e outros). 

 O desabastecimento não é municipal, nem estadual, é internacional! Nos momentos de 

grande carência, obedecer a critérios de distribuição, alinhados com o princípio de equidade do SUS 

é fundamental. 

 

  EQUIDADE: 

É um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) e no âmbito do sistema 

nacional de saúde, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos indivíduos de acordo com 

suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos 

cuidados. Busca-se, com este princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e 

nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações 

sociais e deve atender a diversidade. 

 

A confirmação diagnóstica oportuna da COVID-19 e a testagem em larga escala da população 

são objetivos de todas as vigilâncias e sistemas de saúde, no sentido de conhecer a magnitude do 

problema, ajustar os indicadores e subsidiar políticas públicas de saúde. 

 A alta taxa de infecção por COVID-19 em profissionais de saúde vem chamando a atenção em 

todas as esferas de governo, em decorrência da maior exposição a que estão sujeitos e ao impacto 

negativo que representam para a assistência à saúde. Em Rondônia, até 17/05/2020 foram 

confirmados 1.963 casos de COVID-19, dos quais 693 (35,3%) em profissionais da saúde, havendo 

leve redução proporcional, quando comparado com a semana anterior (37,6%). 

 

Tabela 1 – Taxa de Incidência de COVID19 em trabalhadores de saúde. Rondônia, SE 19 e 20/2020. 

  População 
SE 19 SE 20 

Casos Tx. Inc./100000 Casos Tx. Inc./100000 

Estado RO 1.777.225 1.302 73,26 1.693 95,26 

Profissionais de Saúde 37.550 490 1.304,93 693 1.845,54 
      Fonte: IBGE + Ministério da Saúde (população de trabalhadores a vacinar com influenza). Atualizado em 17/05/2020. 
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 Na tabela 1 são apresentados comparativos do risco de adoecimento, por COVID-19, entre os 

profissionais de saúde e a população geral de Rondônia, nas semanas epidemiológicas 19 e 20 de 

2020, evidenciando aumento tanto no número de servidores atingidos (de 490 para 693), quanto do 

risco de adoecer (de 1.304,9 para 1.845,54), também com aumento do risco acrescido em relação à 

população geral (17,8 para 19,4 vezes, maior risco de adoecimento por COVID-19 em profissionais da 

saúde, quando comparado com o risco na população geral).  

Frente à tendência de aumento de casos, as predições epidemiológicas são importantes para 

antever cenários e possibilitar a adequação de medidas de intervenção apropriadas e minimizar os 

impactos na população. 

 As predições realizadas para a semana de 11 a 17/05/2020, pelos Prof. Dr. Tomás Daniel 

Menendez Rodriguez & Profa. Dra. Ana Lúcia Escobar, foram baseadas na velocidade média de 

propagação da pandemia na última semana (Cenário 1) e na tendência geral, desde o início da 

pandemia (Cenário 2), no Estado de Rondônia. Comparado o resultado no cenário 1, na menor 

velocidade média, foi previsto para o dia 17/05, cerca de 2.624 casos e na maior velocidade média, 

2.900 casos, contrapondo-se aos 1.963 casos registrados oficialmente (diferença de 661 na menor 

velocidade de transmissão e 1.217 casos na maior velocidade).  Considerando que nessa casuística 

não estão incluídos os resultados das amostras coletadas no dia 17/05/2020, o déficit na força de 

trabalho do LACEN e subnotificações que podem ocorrer, evidenciamos que a predição ficou muito 

aproximada da situação real ora vivenciada pelo Estado. 

 

 

Fonte: Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. Dra. Ana L. 
Escobar 

 
Figura 1 - Predição de ocorrência de casos para a 
semana de 11 a 17/05/2020, conforme velocidade 
média de propagação da pandemia na última 
semana. Rondônia, 2020. Cenário 1. 

 

Fonte: Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. Dra. Ana L. Escobar. 

 
Figura 2 - Predição de ocorrência de casos para a 
semana de 11 a 17/05/2020, conforme tendência 
geral, desde o início da pandemia em Rondônia. 
Cenário 2. 

 

Na predição realizada para o mesmo período (11 a 17/05/2020) apresentada na figura 2, que 

considera a tendência geral de crescimento de casos, desde o início da pandemia em Rondônia - 
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Cenário 2, a predição mais ajustada aos resultados oficiais do Estado para o dia 17/05/2020 

(diferença de 569 casos), foi a que considerou a maior tendência geral de crescimento de casos em 

Rondônia. 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS 

 
1. SEXO: 

 No período de 19 de maço a 17 de maio de 2020, foram confirmados 1.963 casos de COVID-

19, com 1.152 casos (58,7%) no sexo feminino e 811 casos (41,3%) no masculino, persistindo a maior 

ocorrência no sexo feminino (tabela 2 e figura 3). 

 

 

 

Sexo 

 

Casos 

 

% 

58,7%

41,3%

Masculino Feminino  

Figura 3 – Casos de COVID-19, 
segundo sexo. Rondônia, 2020*. 

        Ocorreu uma queda de 1% no 
percentual de distribuição de casos em 
mulheres, passando de 59,7% (SE 19) para 
58,7% (SE 20), e de aumento, também de 
1% nos homens, variando de 40,3% para 
41,3%. Mantida a tendência de maior 
ocorrência em mulheres, como já referido 
anteriormente. 

Masculino 811 41,3% 

Feminino 1.152 58,7% 

Total 1.963 100,0% 

Fonte: e-SUS VE - *Dados parciais 

 

2. FAIXA ETÁRIA 

 A amplitude dos casos variou de 29 a 93 anos, do total de 1.963 casos confirmados até 

17/05/2020, com média de 64 anos e mediana de 66 anos. 
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Fonte: e-SUS VE - *Dados parciais, sujeitos à revisão. 

Figura 4 – Casos de COVID-19 por faixa etária. Rondônia, 16/05/2020*. 

           

          A distribuição dos casos por faixa etária e 

sexo é apresentada na figura 4. Observamos que 

o padrão de ocorrência vem se mantendo, com 

predominância de casos nas faixas etárias de 30 a 

49 anos. O sexo feminino é o mais atingido em 

praticamente todas as faixas etárias trabalhadas. 

 

 

3. TAXA DE INCIDÊNCIA/100.000HAB. 

 Dentre os 52 municípios, encontramos 16 que ainda não confirmaram casos de COVID-19. 

Nos demais 36 municípios a taxa de incidência/100.000hab., que avalia o risco de adoecer por 

COVID-19, variou de 4,35 a 284,96/100.000. Os municípios com maiores taxas são: Porto Velho 

(284,96/100.000), Urupá (183,13/100.000), Primavera de Rondônia (175,07/100.000), Ariquemes 

(140,92/100.000) e Mirante da Serra (118,75/100.000hab.). 

Tabela 2 – Casos de COVID-19, segundo 
sexo. Rondônia, 2020*. 

 

N= 1.918 
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4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE CASOS E INCIDÊNCIA 

 

 

Fonte: RedCap + e-SUS VE + GAL/LACEN - *Dados parciais. 

Figura 5 – Casos de COVID-19 segundo municípios. 
Rondônia, 2020*. 

 

Fonte: RedCap + e-SUS VE + GAL/LACEN - *Dados parciais. 

Figura 6 - Taxa de Incidência/100.000hab. da COVID-
19, segundo municípios. Rondônia, 2020*. 

 

 Apesar da realização de várias pesquisas e estudos científicos no mundo, ainda não se dispõe 

de medicamentos e vacinas específicas para tratamento e prevenção da COVID-19. Dessa forma, a 

instituição de medidas não farmacológicas, como o distanciamento social, etiqueta respiratória e 

higiene das mãos, são consideradas muito eficientes no combate à pandemia. O rigor na aplicação de 

tais medidas, em especial o distanciamento social, podem ser balizadas pela situação epidemiológica 

e operacional de cada território (município), uma vez que a dispersão viral difere de região para 

região. A disponibilização dos mapas de ocorrência e de risco são ferramentas importantes para 

definir o nível de exigência dessas medidas. 

 A análise da ocorrência da COVID-19 é importante para o diagnóstico inicial da situação 

epidemiológica e possibilita o levantamento de questões que devem ser pesquisadas, para 

estabelecer as medidas de prevenção e de controle pertinentes e oportunas. 

 O primeiro mapa (figura 5) identifica as áreas mais atingidas (maior número de casos), 

enquanto que o segundo (figura 6), aponta as áreas com maior risco de adoecer pela COVID-19. Os 

dois mapas, de forma complementar são importantes para identificar áreas prioritárias e subsidiar o 

planejamento de medidas de prevenção, respostas e recuperação. No mapa da distribuição dos 

casos, os cinco municípios mais atingidos, com as maiores proporções de casos são Porto Velho 

(76,9% dos casos), Ariquemes (7,7%), Ji-Paraná (2,4%), Guajará Mirim (1,8%) e Cacoal (1,5%). 

Quanto ao risco de adoecimento da população por COVID-19, os cinco municípios com 

maiores riscos em ordem decrescente, são: Porto Velho (284,96/100.000hab.), Urupá 

(183,13/100.000), Primavera de Rondônia (175,07/100.000), Ariquemes (140,92/100.000) e Mirante 

da Serra (118,75/100.000), portanto, a população desses municípios apresenta maior probabilidade 

de exposição e risco de infecção pelo SARS-CoV-2. 
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 CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS 

 

1. SEXO: 

 

Foram confirmados 74 óbitos por COVID-19, no período de 19 de março a 17 de maio de 

2020, com 43 óbitos (58,1%) no sexo masculino e 31 óbitos (41,9%) no sexo feminino (figura 7). 

 

 

1. Sexo 

 

Óbitos 

 

% 

41,9%

58,1%

Masculino Feminino

 
Fonte: e-SUS VE - *Dados parciais, sujeitos à revisão. 

Figura 7 – Óbitos COVID-19 segundo 
sexo. Rondônia, em 17/05/2020* 

           A comparação do percentual de 

óbitos, entre as semanas epidemiológicas 

19 e 20, mostra aumento desse percentual 

no sexo masculino, que passou de 53,5% 

(SE 19), para 58,1% (SE 20). Portanto, a 

mortalidade proporcional por COVID-19 

em homens é superior que nas mulheres. 

Masculino 43 58,1% 

 

Feminino 31 41,9% 

 

Total 74 100,0% 

 

 

2. FAIXA ETÁRIA 

 

 Muito preocupante é a velocidade de ocorrência dos óbitos, aumentando de 43 registros em 

10/05/2020, para 74 óbitos até 17/05/2020, significando um incremento de 72,1% no período. A 

amplitude de idade dos óbitos variou de 29 a 93 anos. Do total de 74 óbitos, 48 (64,9%) ocorreram 

em faixas etárias acima de 60 anos. 
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Fonte: e-SUS VE - *Dados parciais, sujeitos à revisão. 

 
Figura 8 – Óbitos por COVID-19 por faixa etária. Rondônia, 
17/05/2020*. 
 
 
  

     A maior ocorrência de óbitos ocorreu na faixa 

etária de 60 a 69a (19 óbitos/25,7%), seguida pelas 

faixas etárias de 70 a 79 a (16 óbitos/21,6%) e 80 

anos e mais (13 óbitos/17,6%) (figura 8). Quanto aos 

municípios de residência dos óbitos, 51 residiam em 

Porto Velho, 12 em Guajará Mirim, 3 em Ji-Paraná, 1 

em Campo Novo de Rondônia, 1 em Rolim de 

Moura, 1 em Cujubim, 1 em Mirante da Serra, 1 em 

Alto Paraíso, 1 em Buritis, 1 em Vale do Anari e 1 em 

Ariquemes. 

3. COMORBIDADES  

 

O monitoramento das comorbidades associadas aos óbitos é realizado desde a ocorrência do 

primeiro óbito em 19/03/2020, acumulando-se até 17/05/2020 um total de 74 óbitos.  

As informações são obtidas das fichas de notificação no sistema e-SUS-VE.  

N= 74 
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A partir da análise das 74 fichas, foram identificados 28 óbitos sem nenhuma referência a 

comorbidades, embora as faixas etárias desses tenham variado de 29 a 89 anos, ficando evidente a 

possibilidade de falhas no preenchimento das fichas de investigação. 

Do total dos 74 óbitos, foram extraídos àqueles sem registro de doenças pré-existentes, 

restando para a análise 46 óbitos. Nesses óbitos as principais comorbidades associadas foram, as 

Doenças crônicas cardíacas (39,0%) e Diabetes mellitus (28,8%). 

O monitoramento evidencia a importância do processo de preenchimento adequado das 

fichas de investigação e qualificação dos bancos de dados, pelas vigilâncias epidemiológicas 

municipais, para identificar e corrigir inconsistências e possíveis subnotificações que podem distorcer 

o perfil dos grupos investigados. A figura 9 apresenta as comorbidades associadas aos óbitos 

ocorridos no Estado de Rondônia, no período de análise. 
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                                                Fonte: RedCap + e-SUS VE + GAL/LACEN/RO  *Dados parciais, atualizado em 17/05/2020 

Figura 9 - Comorbidades associadas aos óbitos. Rondônia, 19/03 a 17/05/2020*. 

 

4. TAXA DE MORTALIDADE ESPECÍFICA POR COVID-19 

 

Tabela 3 – Óbitos e TME por COVID-19, segundo municípios. Rondônia, 2020* 

Município Residência Pop. 2019 Casos Óbitos 
Tx. Mortalidade específica 

COVID-19/100.000 
Taxa 

Letalidade 

Guajará Mirim 46.174 36 12 26,0 33,3 

Porto Velho 529.544 1.509 51 9,6 3,4 

Mirante da Serra 10.947 13 1 9,1 7,7 

Vale do Anari 11.204 2 1 8,9 50,0 

Campo Novo 14.139 1 1 7,1 100,0 

Alto Paraíso 21.428 5 1 4,7 20,0 

Cujubim 25.215 7 1 4,0 14,3 

Buritis 39.654 5 1 2,5 20,0 

Ji-Paraná 128.969 47 3 2,3 6,4 

Rolim de Moura 55.058 10 1 1,8 10,0 

Ariquemes 107.863 152 1 0,9 0,7 

Outros municípios RO 787.030 176 0 0,0 0,0 

RONDÔNIA 1.777.225 1.963 74 4,2 3,8 
                        Fonte: e-SUS VE + SIM/RO - *Dados parciais. 
 

  

A tabela acima apresenta as Taxas de Mortalidade Específica (TME) por COVID-19, segundo 

municípios, em ordem decrescente, Guajará Mirim apresenta a maior taxa (26,0/100.000hab.), ou 

seja, em Rondônia o município com maior risco de morrer por COVID-19 é Guajará Mirim, embora 
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esse indicador esteja distorcido em decorrência da dificuldade do município em diagnosticar casos, 

relacionado principalmente a déficit de recursos humanos. 

 

5. TAXA DE LETALIDADE 

  

A taxa de letalidade está relacionada à capacidade do município em diagnosticar e tratar 

casos. De forma geral os casos antecedem os óbitos, portanto, municípios que descobrem óbitos 

antes dos casos, seguramente convivem com ampla subnotificação de casos. Os municípios com 

maiores taxas de letalidade em Rondônia são: Campo Novo de Rondônia (100%), Vale do Anari 

(50%), Guajará Mirim (33,3%), Alto Paraíso (20%) e Buritis (20%). Esses municípios devem buscar 

estratégias para detectar, na população, os casos que não foram diagnosticados pelos sistemas de 

saúde, medidas importantes para o conhecimento da magnitude da doença, ajuste de indicadores e 

tomada de decisão. 

 

6. ABORDAGEM MUNICIPAL DOS ÓBITOS 

 

 Porto Velho e Guajará Mirim são os municípios com maior número de casos e taxas de 

mortalidade específica por COVID-19. Guajará Mirim chama a atenção pela velocidade na ocorrência 

de óbitos, em 26 dias ocorreram 12 óbitos no município (Figuras 10 e 11). 
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Fonte: e-SUS VE - *dados parciais. 

Figura 10 – Óbitos por COVID-19, segundo data de 
ocorrência. Guajará Mirim, 2020*. 
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Fonte: e-SUS VE – *Dados parciais. 

Figura 11 – Óbitos acumulados por COVID-19. 
Guajará Mirim, 2020*. 

 

 

Guajará Mirim apresenta como principais entraves na execução das ações preventivas e 

assistenciais, o déficit de recursos humanos e de infraestrutura, além de ter sua rede sobrecarregada 

pela população de fronteira internacional. Medidas de curto prazo estão sendo executadas em 

parceria com Secretaria de Estado da Saúde, Agência Estadual de Vigilância em Saúde, Ministério 

Público Estadual e outras importantes parcerias para fortalecimento da capacidade de resposta do 

município à pandemia. 
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OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS – INFLUENZA A, B e VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO. 
 

 

O monitoramento dos outros vírus respiratórios em circulação é permanente, e nas últimas 

semanas vem se mantendo praticamente inalterado, como mostram os resultados já apresentados 

em boletins anteriores. Essa situação provavelmente está relacionada a problemas no sistema de 

informação (SIVEP-Gripe) e déficit de kits laboratoriais para realização dos exames incluídos no painel 

viral (Influenza A e B, Adenovírus, Parainfluenza 1, 2 e 3, e Vírus Sincicial Respiratório). 

As medidas de prevenção e tratamento da influenza (vacina e medicamento antiviral) têm 

papel decisivo na prevenção e no bloqueio da evolução para formas graves, internação e óbitos. 

 

Imunização contra Influenza 

A vacina contra a influenza confere proteção contra as complicações associadas à Influenza. 

O Ministério da Saúde disponibiliza, desde 1999, através de campanha, a vacina contra gripe, 

indicada para grupos prioritários com maior risco de complicações, visando contribuir para a redução 

da morbimortalidade associada à influenza. 

 

Medicamento para da Influenza 

 Além da medicação sintomática e da hidratação, está indicado o uso de Fosfato de 

Oseltamivir (Tamiflu), para casos de Síndrome Gripal (SG) que tenham condições e fatores de risco 

para complicações, independentemente da situação vacinal. Esta indicação fundamenta-se no 

benefício que a terapêutica precoce proporciona tanto na redução da duração dos sintomas, quanto 

na ocorrência de complicações. Em pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o 

antiviral ainda apresenta benefícios mesmo se iniciado após 48 horas do início dos sintomas (há 

estudos que indicam haver algum efeito benéfico na introdução terapêutica até 10 dias após início 

dos sintomas). 

Em decorrência da pandemia pelo SARS-CoV-2, está ocorrendo grande aumento no uso do 

oseltamivir, com risco de desabastecimento nacional. Por esse motivo o Ministério da Saúde emitiu o 

Parecer Técnico nº 67/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 15/05/2020, que trata da “Indicação, em 

caráter excepcional, do uso do Fosfato de Oseltamivir durante a pandemia da COVID-19”. 

Portanto, a escassez do medicamento no país levou o Ministério da Saúde a recomendar a 

PRIORIZAÇÃO E RESTRIÇÃO do uso do Fosfato de Oseltamivir nas primeiras 48 horas de início dos 

sintomas para as seguintes situações: 

• Todos os casos de SRAG; 

• Todos os casos de SG envolvendo os seguintes grupos com condições ou fatores de risco, 

o Grávidas em qualquer idade gestacional, 
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o Pacientes com doença renal crônica, 

o Hepatopas, 

o Imunossupressão, e 

o Obesidade mórbida (IMC>40);  

• Todos os casos de SG envolvendo adultos ≥ 60 anos, conforme avaliação da 

disponibilidade de tratamento ao nível de estado e município. 

 

ASSISTÊNCIA 

 

As internações hospitalares por casos suspeitos e confirmados de COVID-19 seguem em 

notável aceleração, observando-se na semana epidemiológica 20 uma taxa de ocupação geral de leitos 

de 58,9%, que representa incremento de 14,9%, quando comparada a SE anterior. 

A análise por macrorregião de saúde registra, assim como nas SE anteriores, que o fluxo de 

internações permanece maior na macrorregião I, chegando a 67,2% na SE 20. Na macrorregião II 

houve um discreto aumento nas taxas de internações ao longo das semanas apresentadas, registrando 

uma taxa de ocupação de 8,2% na SE 20. 

A macrorregião I concentra maior contingente populacional de Rondônia, maior número de 

casos confirmados, e aproximadamente 86,5% do total geral de leitos nas unidades estaduais. A figura 

12 apresenta a taxa de ocupação de leitos para COVID-19, por macrorregião e semana epidemiológica 

(SE). 

 

Fonte: SESAU/RO e Secretarias Municipais de Saúde. *Dados parciais. 
Figura 12 – Taxa de ocupação de leitos COVID-19, por macrorregião e SE. Rondônia, 17/05/2020*. 

 

Quanto às predições de internações realizadas pelo Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. 

Dra. Ana L. Escobar, para a semana 11 a 17/05/2020, observamos que o percentual de ocupação de 
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leitos gerais ficou aquém das previsões (67,2% na macrorregião I, 8,2% na macrorregião II e média 

geral do Estado de 58,9%). 

 

Fonte: Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. Dra. Ana L. Escobar. 

Figura 17 – Predição de internações clínicas COVID-19. 
Rondônia, semana 11 a 17 de maio de 2020. 

 

Fonte: Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. Dra. Ana L. Escobar. 

Figura 18 – Predição de internações UTI covid-19. 
Rondônia, semana 11 a 17 de maio de 2020. 

 

 

ASSISTÊNCIA 

 

As internações hospitalares por casos suspeitos e confirmados de COVID-19 seguem em 

notável aceleração, observando-se na semana epidemiológica 20 uma taxa de ocupação geral de leitos 

de 58,9%, que representa incremento de 14,9%, quando comparada a SE anterior. 

A análise por macrorregião de saúde registra, assim como nas SE anteriores, que o fluxo de 

internações permanece maior na macrorregião I, chegando a 67,2% na SE 20. Na macrorregião II 

houve um discreto aumento nas taxas de internações ao longo das semanas apresentadas, registrando 

uma taxa de ocupação de 8,2% na SE 20. 

A macrorregião I concentra maior contingente populacional de Rondônia, maior número de 

casos confirmados, e aproximadamente 86,5% do total geral de leitos nas unidades estaduais. A figura 

12 apresenta a taxa de ocupação de leitos para COVID-19, por macrorregião e semana epidemiológica 

(SE). 

 

Fonte: SESAU/RO e Secretarias Municipais de Saúde. *Dados parciais. 
Figura 12 – Taxa de ocupação de leitos COVID-19, por macrorregião e SE. Rondônia, 17/05/2020*. 
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Quanto às predições de internações realizadas pelo Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. 

Dra. Ana L. Escobar, para a semana 11 a 17/05/2020, observamos que o percentual de ocupação de 

leitos gerais ficou aquém das previsões (67,2% na macrorregião I, 8,2% na macrorregião II e média 

geral do Estado de 58,9%). 

 

 

Fonte: Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. Dra. Ana L. Escobar. 

Figura 17 – Predição de internações clínicas COVID-19. 
Rondônia, semana 11 a 17 de maio de 2020. 

 

Fonte: Prof. Dr. Tomás D. M. Rodriguez & Profa. Dra. Ana L. Escobar. 

Figura 18 – Predição de internações UTI covid-19. 
Rondônia, semana 11 a 17 de maio de 2020. 

 

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) vêm ganhado destaque no 

cenário nacional, em decorrência do número significativo de casos, situação também vivenciada em 

Rondônia. As três últimas semanas epidemiológicas mostram o crescimento das taxas de internação 

por SRAG, que chegou a 4,1% na SE 20, correspondendo a 72 internações. Em 2019, no período total, 

compreendido entre a SE 1 e 20 foram registradas apenas 88 internações. É de fundamental 

importância a análise dessas ocorrências no sentido de identificar possíveis subnotificações de COVID-

19 nas Redes de Atenção à Saúde (RAS). A figura 13 apresenta a taxa de internação por SRAG, segundo 

ano e semana epidemiológica. 

 

                                           Fonte: SIVEP-Gripe - *Dados parciais. 

Figura 13 – Taxa de internação por SRAG. Rondônia*, SE 18, 19 e 20 de 2019 e 2020. 
 
 

TRABALHO INTEGRADO VIGILÂNCIA x ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

A integração das ações da Vigilância em Saúde (VS) com a Atenção Primária à Saúde (APS) deve 

ocorrer de forma efetiva, buscando identificar os elementos que exercem determinação sobre o 
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processo saúde-doença e no efetivo controle das doenças e agravos prioritários, tornando próxima a 

possibilidade de colocar em prática o princípio da integralidade da atenção no nível local. 

No contexto atual da pandemia, é fundamental o apoio da APS nas ações de enfrentamento da 

COVID-19, tanto no âmbito da linha do cuidar, quanto no efetivo monitoramento dos casos leves (SG), 

contribuindo para a melhoria dos processos de trabalho com vistas à eficiência, resolutividade e 

qualidade das ações, com contribuição direta na qualidade do encaminhamento, aproximando o 

paciente da rede de assistencial em tempo oportuno. 

A influência e a correlação entre a melhoria dos indicadores e a cobertura da APS é direta, com 

potencial tão forte que, a cada 10% a mais de cobertura de ESF há redução em 4,5% da taxa de 

mortalidade infantil, o mesmo ocorrendo com a grande maioria dos indicadores, incluindo os 

relacionados à COVID-19. Desta forma, as análises das regiões de saúde serão balizadas pelas 

coberturas das equipes da ESF. As atuais coberturas foram retiradas da plataforma e-gestor e 

ajustadas para a população IBGE-2019, como já abordadas no boletim anterior, sendo: Região do Vale 

do Guaporé (97,0%), Região da Zona da Mata (95,3%), Região do Cone Sul (88,5%), Região Central 

(83,4%), Região do Café (80,8%), Região do Vale do Jamari (66,5%), e Região Madeira Mamoré (61,7%). 

Um importante trabalho das regiões de saúde e municípios é reforçar a vigilância dos vírus 

respiratórios circulantes nos territórios através das Unidades Sentinelas, que deve ser ativa na 

assistência, diagnóstico e monitoramento das síndromes gripais (SG). Esse trabalho possibilita 

identificar os vírus circulantes, através da coleta rotineira de amostras (naso/orofaringe) e do envio 

dessas ao LACEN/RO para processamento do painel viral que irá identificar os vírus circulantes. Os 

resultados positivos são encaminhados ao MS para definição dos vírus que comporão a vacina do 

próximo ano. Em 2020 foi oportunizada aos municípios a participação nessa rede de vigilância, através 

das Unidades Sentinelas, que, até antes da pandemia, eram restritas às capitais. 

 

PESQUISA DE CAMPO - EVOLUÇÃO DA PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO POR COVID-19 

  

O Ministério da Saúde está apoiando financeiramente a realização da pesquisa intitulada 

“Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil: Estudo de Base Populacional”, um estudo 

coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. A execução do trabalho de 

campo compete ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE que conta com uma 

equipe de entrevistadores devidamente treinados e qualificados para a realização do trabalho. 

 A pesquisa está sendo realizada em 133 municípios selecionados em todas as regiões do Brasil, 

conforme divisão do IBGE.  Em Rondônia participarão da pesquisa os municípios de Porto Velho e Ji-

Paraná. Será aplicado um questionário sobre a existência de doenças preexistentes e possíveis 
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sintomas de COVID-19 nos últimos 30 dias, realização de testes rápidos, para estimar a proporção de 

pessoas com anticorpos para COVID-19 e a velocidade de expansão da pandemia no Brasil. 

 O início da pesquisa em Rondônia teve alguns problemas relacionados à falta de comunicação 

entre as equipes que chegaram aos municípios para operacionalizar a pesquisa e a gestão municipal. 

Os gestores tinham ciência da pesquisa, mas desconheciam a chegada da equipe, considerada 

estranha ao sistema de saúde, que iniciaram um trabalho de campo à revelia dos municípios. 

 

PAINEL DE INDICADORES 

  

As análises apresentadas abordam o comportamento dos indicadores na semana 

epidemiológica 20, considerando três indicadores, Taxa de Incidência, Taxa de Mortalidade Específica 

por COVID-19 e Taxa de Letalidade serão analisados nos níveis estadual, regional e municipal, os 

demais indicadores continuam com abordagens restritas ao nível estadual, mas em futuro próximo, 

terão como unidade de análise a esfera municipal. 

 

PAINEL DE INDICADORES COVID-19 RONDÔNIA 

 

1 Taxa de incidência semanal de COVID-19/100.000 hab. (Estado) 

Importância: Identifica a velocidade de avanço da doença e o risco de adoecimento na 
população. 

Situação SE 19 70,95/100.000 hab. 

Situação SE 20 110,45/100.000 hab. 

Análise O indicador mantem tendência de aceleração da curva epidêmica, persiste e se 
amplia a área de transmissão da COVID-19 em Rondônia (o risco aumentou 55,03 
em relação à semana anterior). Mantida a situação de alta transmissão!!!! 

 

2 Taxa de letalidade semanal por COVID-19. (Estado) 

Importância: Essa taxa mostra a “incidência acumulada” de morte entre indivíduos que 
adoeceram por uma determinada doença. A letalidade mede a severidade de uma 
doença, e é definida como a proporção de mortes dentre aqueles que adoeceram 
pela doença em questão (COVID-19), em certo período de tempo. 

Situação SE 19 3,30% 

Situação SE 20 3,77% 

Análise A taxa de letalidade média do Estado se aproxima de 4%, ou seja, a cada 100 
pessoas infectadas pela COVID-19, quatro morrem. Até a semana anterior, essa 
taxa estava mais próximo de 3. A taxa de letalidade do Brasil na SE 20 foi de 
6,59%. 
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3 Taxa de letalidade semanal por COVID-19, em pessoas fora do grupo de risco. 

Importância: Identifica o nível de letalidade da doença entre pessoas fora do grupo de risco, 
sendo importante para apoiar a investigação de novas variáveis intervenientes e 
indicar medidas de intervenção. 

Situação SE 19 0,69% 

Situação SE 20 0,81% 

Análise Os dados apresentados na semana epidemiológica 20 revelam a taxa de 
letalidade de 0,81% para pessoas foras do grupo de risco, correspondendo ao 
total acumulado de 13 óbitos por COVID-19 no total de 1.600 pessoas infectadas 
e que não possuem fatores considerados de risco. A análise foi realizada com 
base nas informações sobre os fatores de risco identificados pelas fichas de 
notificação e-SUS VE, considerando-se indivíduos fora deste grupo aqueles com 
idade inferior a 60 anos e sem Doenças Crônicas (cardíacas, renais, respiratórias), 
imunossupressoras, cromossômicas e gestação de alto risco.  

 

4 Taxa semanal de ocupação de leitos por COVID-19 

Importância: Permite acompanhar o percentual de ocupação de leitos, predizer cenários 
futuros e apoiar a tomada de decisão. 

Situação SE 19 44,0% 

Situação SE 20 58,9% 

Análise Na SE 20 nota-se o acelerado aumento das internações hospitalares nas unidades 
estaduais de saúde quando comparado com as semanas epidemiológicas 
anteriores, ultrapassando 58% de ocupação por casos suspeitos e confirmados 
de COVID-19. Destaque para a macrorregião I que apresentou nessa SE 67,2% 
dos leitos ocupados, entre Clínicos e de UTI. Cabe observar ainda que nesse 
percentual de ocupação já estão contemplados os leitos contratualizados pela 
gestão estadual para retaguarda (55 Leitos clínicos e 15 leitos UTI), nos hospitais 
Samar e Santa Marcelina. 

 

5 Taxa semanal de pacientes em tratamento domiciliar 

Importância: Identifica o volume de pacientes em tratamento domiciliar (casos leves), avalia a 
capacidade de monitoramento da APS e VE e a oportunidade da alta. 

Situação SE 19 72,21% 

Situação SE 20 41,03% 

Análise Na SE 20, apenas 41,03% dos indivíduos infectados por COVID-19 encontravam-
se em tratamento domiciliar, percentual bem menor que nas semanas 
anteriores. Essa taxa corresponde a 787 pessoas em tratamento no domicílio 
por apresentarem a forma leve da doença, do total de 1.918 infectados. É válido 
mencionar o aumento do volume de pacientes recuperados, que até o dia 
16/05/2020 correspondiam a 38,4% (737 pessoas).  Reforça-se a importância da 
APS e VE no monitoramento desses casos. 

 

6 Taxa semanal de internação hospitalar por SRAG 

Importância: Possibilita identificar possíveis subnotificações de COVID-19 nas Redes de Atenção 
à Saúde (RAS). 

Situação SE 19 3,8% (0,5% na SE 19 de 2019) 

Situação SE 20 4,1% (0,4% na SE 19 de 2019) 

Análise A elevação contínua da taxa de internações por SRAG é mantida, no período 
correspondente às SE 18 a 20, sobretudo se comparadas às mesmas semanas 
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epidemiológicas do ano anterior. Somente na SE 20/2020 houve o registro de 72 
internações por SRAG, um incremento de 20,6% no total de ocorrências 
registradas entre a SE 1 até a SE 19. Em números absolutos, o ano 2019 
registrou até a semana 20 o total de 88 internações por SRAG, em 2020, no 
mesmo período, foram registradas 349 internações. 

 

7 Taxa de ocupação hospitalar semanal, para leitos de retaguarda. 

Importância: Identifica o risco de colapso da rede hospitalar. 

Situação SE 19 55,1% 

Situação SE 20 62,8% 

Análise Na SE 20 ocorre uma ocupação superior a 62% dos leitos de retaguarda para 
COVID19, apesar da ampliação em mais de 100% desses leitos através de 
contratualização na rede privada, desde a SE 19. Esse percentual de ocupação está 
concentrado na macrorregião I, especificamente nas unidades hospitalares da 
capital (65,0%), uma vez que a macrorregião II ainda não necessitou utilizar leitos 
retaguarda. Os hospitais identificados como retaguarda são: Assistência Médica 
Intensiva (34 leitos UTI); Hospital Santa Marcelina (20 leitos clínicos) e Hospital 
Samar (35 leitos clínicos e 15 leitos UTI), todos na macrorregião I. Na macrorregião 
II, a retaguarda é o Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (4 leitos UTI). 

 

8 Taxa de ocupação hospitalar para leitos de UTI adulto 

Importância: Identifica o risco de colapso de terapia intensiva. 

Situação SE 19 46,5% 

Situação SE 20 53,6% 

Análise A ocupação hospitalar de leitos de UTI na SE 20 foi de 53,6%, observando-se um 
incremento de 7,1% com relação à semana anterior. Importante destacar que a 
macrorregião I apresentou taxa de ocupação de 68,3% na SE 20, enquanto à 
macrorregião II apenas 4,3% na mesma semana. Até o dia 16/05/2020, a rede 
estadual possuía 90 leitos de UTI, entre serviços próprios e contratualizados ao 
SUS. 

 

 

 

 

 

 

 


