Notas explicativas:
- Com a necessidade de publicar os dados com maior relevância epidemiológica para o atual cenário, e considerando
a orientação do Ministério da Saúde publicada no Guia de Vigilância Epidemiológica quanto a confirmação de casos, a
Vigilância Epidemiológica de Porto Velho adotará a estratégia de divulgação na plataforma, dos casos confirmados
pelos critérios: laboratorial, clínico-epidemiológico e, a partir de 22/03/2021, por exame de imagem, exceto para os
casos que evoluíram para óbito, que são divulgados de acordo com o status atual (confirmado, descartado ou em
investigação).
Dos dados publicados excluem-se duplicidades, casos classificados como síndrome gripal não especificada e casos
cancelados por não atender à definição de caso.
- Os totais de casos por bairros se referem ao local de residência do paciente e o ponto é sempre localizado no
centro do referido bairro, não significando, portanto, a localização exata dos casos.
- O gráfico de evolução temporal dos casos notificados se baseia na data registrada dos primeiros sintomas.
- Os dados demonstrados neste painel se referem apenas ao município de Porto Velho e são consolidados e
reportados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Município de Porto Velho.

Fonte dos dados:
A Vigilância Epidemiológica de Porto Velho utiliza dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde para
inserção, compilação e extração dos dados sobre o novo Coronavírus:
•

SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

•

SIVEP-GRIPE – Sistema de Informação de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave

•

e-SUS – Sistema de Informação de Notificação de casos prováveis de Coronavírus.

Notas sobre os indicadores de Saúde:
- Taxa de mortalidade: mensura o número de óbitos confirmados de COVID-19 para cada 100 mil habitantes de Porto
Velho.
- Proporção de óbitos: mensura o número de óbitos confirmados de COVID-19 em relação ao total de casos
confirmados.
- Taxa de incidência: número de casos confirmados de COVID-19 para cada 100 mil habitantes.
- Os indicadores de Taxa de Mortalidade e Taxa de Incidência são baseados em uma população de 539.354 pessoas
do município de Porto Velho, conforme dados obtidos pelo IBGE em 2020.
- Os valores nos indicadores de Confirmados, Recuperados, Óbitos confirmados e Óbitos em investigação, não
consolidam um total aritmético de Casos Prováveis. Existem Interseções nos números demonstrados.

Nota explicativa sobre os gráficos de Doenças Pré-Existentes / Comorbidades:
Refere-se aos achados clínicos das comorbidades registradas no prontuário do paciente e informadas (referidas pelos
próprios pacientes e/ou familiar) na notificação compulsória do caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG
devido à infecção por SARS-CoV-2. Os valores não somam o total de 100%, uma vez que cada paciente pode
apresentar mais de uma comorbidade. Estas informações serão consolidadas semanalmente e expressas de acordo
com o percentual de menção de comorbidades sobre o total dos casos de óbitos. Os dados referem-se aos casos de
óbitos desde o início do período da pandemia.

Nota explicativa sobre o Gráfico de Casos Confirmados por Raça / Cor e Etnia

Percentual da população testada que referiu raça/cor e etnia no momento do preenchimento da ficha de notificação
compulsória, seja esta autopreenchida ou preenchida pelo profissional de saúde notificador. Essa informação será
consolidada semanalmente.

Nota explicativa sobre o Gráfico de Tipo de Exame
Os exames laboratoriais referem-se aqueles utilizados para o diagnóstico de infecção ativa, recente ou pregressa pelo
SARS-CoV2 na população testada. Portanto, considera-se neste indicador, a proporção de cada exame utilizado para
confirmação do caso de COVID-19

Nota explicativa sobre o Indicador de Percentual de Profissionais da Saúde
O indicador profissional da saúde refere-se ao percentual de casos confirmados que tiveram contato com o vírus
SARS-CoV-2, e que informaram no momento da testagem, pertencer à classe dos trabalhadores da saúde e
residentes de Porto Velho. Essa informação será consolidada semanalmente.

Nota explicativa sobre os atendimentos de sintomáticos gripais na atenção básica
Os números correspondentes aos atendimentos de sintomáticos gripais na atenção básica foram formalizados de
17/03 a 18/09 e da realização dos testes rápidos do dia 17/05 a 18/09, a partir de então serão acrescidos
quinzenalmente.

Nota explicativa sobre os Microdados
São disponibilizados dois tipos de dados:
1. Dados correspondentes às informações estruturadas no Painel COVID-19 Porto Velho, com as variáveis de maior
relevância epidemiológica.
2. Microdados do e-SUS VE e SIVEP-Gripe, apenas dos casos confirmados, com as variáveis permitidas pelo
Ministério da Saúde. A base de dados é a disponibilizada pelo Ministério da saúde e excluída toda e qualquer
informação que possibilite a identificação do usuário. Os dados sempre estarão sujeitos a alteração mediante revisão
e encerramento dos casos.

Nota explicativa sobre o Filtro de Residência
O filtro de Residência encontrado no canto superior direito do painel Covid-19 quando acionado exibe separadamente
os resultados dos casos ocorridos com Residentes do Município de Porto Velho, nos Não Residentes do Município de
Porto Velho e em todos os casos registrados no município sejam eles Residentes ou Não Residentes apenas nos
seguintes indicadores e gráficos:
- Indicadores: Casos Suspeitos, Confirmados Coronavírus, Casos Graves, Recuperados Coronavírus, Óbitos por
Coronavírus (SRAG) confirmados, Óbitos por Coronavírus em Investigação.
- Gráficos: Casos Confirmados Por Faixa Etária e Sexo.

