
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ATA DE REUNIÃO

Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 08:30 horas, em sua Sede no Rua Pio XII, 2986 -
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Machado - Bairro Pedrinhas, Porto Velho/RO, realizou-se a Reunião do
Comitê Covid-19, com a presença dos representantes das seguintes Secretarias: Sesau, Casa Civil,
Agevisa, Sepog, PGE, Sefin e Secom, sob a Presidência da senhora Semáyra Gomes, Secretária de Estado
da Saúde de Rondônia. A secretária  Semáyra Gomes iniciou noticiando sobre a informação recebida do
Ministério da Saúde a respeito da curva ascendente de casos de Covid-19, bem como o recebimento
da Nota Técnica nº 05/2022 elaborada pela Agevisa. A senhora Flávia Serrano (Agevisa) levantou os
seguintes pontos: foi emitido um comunicado da Fiocruz sobre a circulação da nova variante com perfil
seletivo, o que causou o aumento do número de casos; a Covid-19 tem apresentado um perfil de ondas em
intervalos de tempo, através do surgimento de novas variantes; têm-se realizado pouco o exame RT-PCR;
identificou-se problemas relacionados a plataforma do Ministério da Saúde, onde as notificações não estão
atualizadas; não foi observado aumento de internações e óbitos, no entanto é necessário uma readequação
de fluxo hospitalar; existe dificuldade de se investigar o estado vacinal e de comorbidades dos
contaminados, o que impede de se ter informações concisas; propõe-se a instituição de unidades sentinelas
para diagnostico de outras possíveis síndromes gripais, como influenza, além da Covid-19, o que podem
estar ocasionando divergências nos dados; foi recomendado o uso de máscara facial, a fim de reduzir o
risco de contaminação, bem como diminuir o fluxo de pessoas em locais de aglomeração; solicitar ações
aos municípios a continuidade das ações que estimulem a vacinação da população, deixando-a mais
acessível a população. A senhora Letícia Lara (Sefin) questiona se o número de óbitos e internações
aumentaram na mesma proporção que os contaminados. A senhora Mariana (Astec-Sesau) informa que até
o mês de novembro estávamos em uma situação confortável em relação ao número de contaminações, e a
partir desse mês observou-se um aumento de casos confirmados, o que ocasionou impacto nos
atendimentos das unidades hospitalares; destaca ainda que há um grande número de casos ativos, que não
são finalizados pelas unidades de saúde no sistema, o que ocasiona impacto nos dados; do mês de
novembro até a data presente foram registrados 04 óbitos, onde nenhum desses pacientes tinha a situação
vacinal concluída. O senhor Edilson (Agevisa) destaca que, por mais que a Comunicação do Estado faça
as campanhas e publicações, ela não alcança a quem deveria, tendo em vista que a credibilidade da vacina
foi colocada em pauta; solicita-se ainda para ampliar as informações disponibilizadas ao público, a fim de
evitar que os dados continuem crescendo. A senhora Semáyra (Sesau) informou que será solicitado maior
apoio das Prefeituras dos Municípios, através da Casa Civil, para reforço das ações vacinais; solicita ainda
informações à casa civil se já existe alguma estratégia a ser promovida no Palácio Rio Madeira, a fim de
reduzir os riscos de contaminação. Como encaminhamentos, foram definidos os seguintes pontos: será
emitida uma nota da Sesau direcionada às unidades de saúde e à Sugesp, com o intuito de encaminhar as
informações contidas na Nota Técnica nº 05/2022 elaborada pela Agevisa e fornecer outras
recomendações; serão disponibilizados teste a fim de identificar os possíveis casos e atenuar as possíveis
contaminações; foi sugerido incorporar o ponto de testagem junto ao ponto de vacinação nas dependências
do Palácio Rio Madeira; como recomendação, serão promovidas a ampliação da cobertura vacinal, uso de
máscara e higienização das mãos, testagem em caso de sintomas, coleta de amostras para vigilância
genômica, restrição de visitantes nas unidades hospitalares, limitação de acompanhantes para pacientes
internados; qualificação e amplificação da quantificação dos dados epidemiológicos; foi sugerido chamar
os prefeitos para uma reunião virtual para solicitar o apoio na ampliação das coberturas vacinais; reunião
com os prefeitos dos municípios amanhã, dia 07 de dezembro de 2022 (Casa Civil e Sesau), às
18:00h. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Luciana Rios, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
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eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por THALLES GOMES AFONSECA , Assessor(a), em
04/01/2023, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA AGUIAR PRADO , Coordenador(a), em
04/01/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034178484 e o código CRC 06290353.

Referência: Processo nº 0036.109070/2022-39 SEI nº 0034178484
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