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I REUNIÃO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE PREVENÇÃO 2022
 

Participantes:
Fernando Rodrigues Máximo (SESAU), Kleber Ihida (Casa Civil), Caio Nemeth (SESAU), Gisele Santos
(Casa Civil), Edilson Batista (AGEVISA), Rodrigo Silva (Casa Civil), Luma Kubota (AGEVISA),
Roberto Nakoaka (AGEVISA), Delner do Carmo Azevedo (SEPOG), Pedro Pasini Silveira (PGE) Luís
Fernando Pereira (SEFIN), Adrina Larissa Silva Mendes Nascimento (ASTEC-SESAU),  Raquel de
Oliveira Rodrigues (CRH/SESAU), Coronel Gilvander Gregório (AGEVISA).

 

Em 10 de Janeiro de 2022, às 16h53 deu-se início a primeira reunião de 2022 do Comitê
Interinstitucional de Prevenção, Verificação e Monitoramento dos impactos da COVID-19 no
âmbito do Estado de Rondônia., onde o Secretário Fernando Rodrigues Máximo, faz apresentação dos
órgãos participantes, salientando a necessidade de periodicidade das reuniões, ficando data definida
para todo 5º dia útil dos meses subsequentes,  bem como manter o alinhamento para combate a pandemia
no Estado, em seguida passa a palavra ao Caio Nemeth, para fazer apresentação dos dados voltados a
COVID-19.

Caio Nemeth pontua os problemas em relação aos dados, em virtude das problemáticas com ataque hacker
sofrido pelo Ministério da Saúde. Salienta que mesmo sem os dados a SESAU conseguiu fazer as
previsões, as quais foram confirmadas após liberação dos dados para acesso, dados do Ministério da
Saúde. Caio detalha o perfil de oscilação dos casos de COVID, clarifica o gráfico apresentado. Enfatiza o
quadro preocupante em relação ao aumento do número de casos, bem como número de casos que evoluem
para internação. Quanto ao leitos de UTI,  salienta que quanto menos vacinação por região de saúde, maior
número de internação em leitos de UTI, quadro este evidenciado em todo o país. No que se refere a
Dengue, zika e chikungunya, esclarece que os dados estão em fase de apuração, porém esclarece que os
picos estão em queda, de acordo com dados fornecidos pela AGEVISA. Média móvel, demonstra que o
Estado está entrando em fase de alerta, demonstra no gráfico os centros, bem como a condição de alerta.
Ministério da saúde, programou queda, porém não confirmou nos gráficos disponíveis, e de acordo com
análise o gráfico ainda com previsão de queda na semana 53. Salienta que dados para recentes, não estão
disponíveis. Para a Influenza, enfrenta-se dificuldades com dados, em virtude do ataque, não houve
atualização, há previsão de muitos casos de gripe, de acordo com os dados disponíveis anteriormente ao
ataque. Voltando a COVID-19, o estrategista salienta que o comportamento está de acordo com o perfil
verificado em outros estados, tanto para covid-19, quanto para dengue, apresentando aumento no número
de internação. Até o ano novo apresentou queda, após as festividades apresentou um aumento,
crescimento paulatino, o que o preocupa. Salienta que um ponto que chamou atenção foram as variantes,
demonstrado através do mapeamento das cepas, provavelmente não identificamos ômicron no Estado de
Rondônia por não fazer testagem suficiente.Orienta abertura de leitos possíveis no Estado de Rondônia,
pois estamos com pico de alta. Salienta que com o aumento de gripe, reduz o número de oferta para Covid-
19. Após apresentação do estrategista, o secretário Fernando máximo pontua a dificuldade logística de
manusear pacientes com influenza, pois não há possibilidade de manter pacientes com covid e influenza
nos hospitais em contato com outros pacientes, sendo necessário manter isolamento. O isolamento toma
espaço, dificultando a logística da internação. Pontua ainda a dificuldade em definição de patologia, pois

Ata 0023608977         SEI 0036.037285/2022-41 / pg. 1



para influenza são 24 horas, para liberação do resultado pelo LACEN, tempo necessário para coleta e
análise, reforça a dificuldade de conciliar as diversas patologias respiratórias, com a necessidade de
manter a execução de cirurgias eletivas, outro fator importante, destacou o Secretario. Caio reforça a
certeza em crescimento de casos de COVID-19 em Rondônia, de acordo com análise dos dados
disponíveis.

Secretário Fernando Máximo, pontua que no momento a opção é abertura/reativação do CERO (Hospital
de Campanha da Zona Leste), e detalha o número de pacientes internados, óbitos de 02 (duas) crianças,
por influenza. Reforça que a abertura do CERO está em andamento, que a equipe vem trabalhando nas
contratações, pontua os profissionais necessários e demais serviços que precisam ser contratados. Informa
que conversou com Coronel Gregório (AGEVISA), e pontuou a necessidade de criar painel da influenza,
com dados como é elaborado para a covid-19. Secretário Luís Fernando (SEFIN) se coloca à disposição
para o que for necessário. Raquel Coordenadora Recursos humanos da SESAU, comunica a tramitação de
processo de contratação de profissionais, e esclarece a dificuldade de tramitação, que o processo está no
gabinete da SEPOG, pontuou as substituições que foram efetivadas, e que o processo não foi atendido até
o momento. Clarifica a revogação da lei que institui o plantão especial, o que vem causando dificuldades
nas unidades hospitalares. Pontua toda dificuldade em relação ao tempo, pois há necessidade de análise de
documentação de todos os documentos apresentados, e pede auxilio no tramite do processo. Srº Delner
pontua que amanhã devolve o processo a SESAU. Márcia Gerente da GAD/SESAU, pontua que todos os
contratos necessários estão em tramitação, fase final, que a SESAU vem trabalhando desde mês de
dezembro/2021 para deixar o CERO apto para reabertura, preparando o Estado para possível necessidade
de reativação. Secretário Fernando Máximo, pontua que a maior dificuldade no momento é a contratação
de servidores, e clarifica que no momento a secretaria precisa de apoio nesse sentido. Srª Raquel pontua e
solicita esclarecimento se pode continuar utilizando o edital COVID para contratação dos servidores, pois
ainda está em andamento/aberto, mas a SESAU está com dificuldade pois os profissionais são os últimos
colocados, apresentam pendências de documentação, ressalta que as inscrições foram feitas em abril/2021.
Srº Delner salienta que a dúvida é com a PGE-SESAU, não pauta para SEPOG, pois se o edital está valido,
depende de posicionamento da PGE-SESAU. Secretário Fernando máximo, salienta a dificuldade com a
movimentação de servidores. Srº Pedro PGE, salienta a necessidade de avalição dos processos, pede o
envio dos processos para análise, pois evita-se os mandados de segurança. Secretário Fernando Máximo,
esclarece que corre junto os processos, para dar celeridade na contratação. Adriana Larissa, reforça a
necessidade de celeridade no apoio a SESAU, em virtude de todas as patologias que a SESAU enfrenta no
momento, pontua as notificações de conselhos de Classe profissional que notifica a Secretaria em virtude
da falta de profissionais no quadro, reforça que a abertura do CERO já é uma emergência e que a intenção
é evitar um colapso. Srº Delner informa que já deu andamento ao processo, questiona quanto tempo o
Coronel Rodrigues pediu para publicação do Edital, o que facilitaria o andamento. Raquel pontua que a
dificuldade não é a publicação e sim a análise da documentação, por isso deu como possibilidade a
contratação emergencial covid, como última alternativa. Cel Gilvander Gregório, acrescenta que os dados
de dengue e chikungunya, não reflete a realidade, e que há possibilidade de cenário divergente do atual,
pontua a subnotificação das doenças, que a AGEVISA fez matéria a respeito do assunto. Pontua que
quanto as intensificações a AGEVISA fará as tratativas necessárias, para seguimento. Adotará medidas
para atender os encaminhamentos da reunião. Gregório pontua a distribuição de Tamiflu aos municípios,
foram feitas duas entregas, inclusive teste rápido. Caio pontua necessidade de campanhas de
conscientização, em virtude das campanhas negacionistas, não só pra COVID e sim para todas as doenças.
Que as informações precisam ser repassadas, buscando esclarecer a população. No Chat a Senhora Kelly
Lima (AGEVISA) fez as seguintes pontuações: 1) “Teve servidores que foram mandados embora
...principalmente os que estavam no Cero que estão disponíveis ainda ...nao podem chama-los
novamente?” Raquel pontua a impossibilidade, salienta que não tem como chamar, pois caracterizaria
diversas situações.  2) Infelizmente o exame é as notificações só é feito se o houver o pedido médico de
exame para dengue,zika e chikungunya. Estamos comuitos municípios em alerta e risco para surto de
dengue. Secretário FM pontua que é necessário mesmo o pedido médico,Kelly finaliza no chat. 3) “Só
alertando pq estamos em estado crítico tbm para as arboviroses...” O Secretário Luís Fernando pontua
que um novo processo é o mais conveniente, andando em paralelo com o seletivo. Raquel pontua que já
estão os dois em andamento. Adriana Larissa, pontua que vem usando o edital anterior, mas a intenção é
utilizar o novo processo seletivo. Adriana Larissa reforça que as reuniões ocorrerão no 5º dia útil de cada
mês e terão as ATAS publicadas conforme orientação da Controladoria Geral do Estado de Rondônia.

Encaminhamentos da Reunião:
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1. Secretarias envolvidas nos processos de contratação de servidores, darão apoio quanto a celeridade
na tramitação dos processos;

2. AGEVISA trabalhará na criação de um portal para divulgação das Síndromes Gripais, semelhante
ao do COVID-19;

3. AGEVISA reforçará as campanhas de vacinação (COVID-19 e INFLUENZA), utilização de
máscara, higienização das mãos e demais medidas preventivas e enviará comunicação a SECOM
para atuar de forma incisiva em campanhas de conscientização nas mídias sociais;

4. Para as próximas reuniões do comitê, convidar a SECOM;

5. SESAU reativar o Hospital de Campanha da Zona Leste.

 

Ás 17h51 Secretário Fernando Rodrigues Máximo encerra a reunião.

Documento assinado eletronicamente por Beatriz Basilio Mendes, Secretário(a), em 04/02/2022, às
14:15, 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 DELNER DO CARMO AZEVEDO , Diretor(a)
Executivo(a), em 08/02/2022, às 17:38, 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 PEDRO PASINI SILVEIRA, Diretor(a), em 08/02/2022, às
19:10, 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 RODRIGO FLAVIO DA SILVA , Coordenador(a)
Técnico(a), em 15/02/2022, às 13:23, 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 Kleber Kendy Ihida, Especialista, em 15/02/2022, às 13:43,
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 Luis Fernando Pereira da Silva , Secretário(a), em
15/02/2022, às 19:20, 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 Gilvander Gregorio de Lima , Ordenador(a) de Despesa,
em 21/02/2022, às 16:58, 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 FERNANDO RODRIGUES MAXIMO, Secretário(a), em
14/03/2022, às 19:22, 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 0023608977 e o código CRC 0A302CF4.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0036.037285/2022-41 SEI nº 0023608977
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