Terça-Feira, 21 de Abril de 2020 - 18:36 (Coronavírus)

SOBE PARA 223 O NÚMERO DE CASOS
CONFIRMADOS DE COVID-19 EM RONDÔNIA
Subiu 24 casos de ontem pra hoje. Teve aumento também nos
números de óbitos, passando para cinco.

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a
Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no
Estado.
Até a tarde da terça-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em
Rondônia:
Casos confirmados – 223
Pacientes curados – 40
Óbitos – 05
Pacientes internados com Covid-19 – 12 internados
Descartados – 1220

Aguardando resultados do Lacen – 115
Na edição 36 do boletim devido a duplicidade de dados ocorrida no lançamento de informações na
plataforma na segunda-feira (20), houve a correção do número de positivos lançados no município
de Ariquemes, que possui até o momento, 39 casos confirmados.
CONFIRMADOS POR MUNICÍPIOS
Os 223 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:
163 em Porto Velho;
39 em Ariquemes;
07 em Ji-Paraná;
06 em Ouro Preto do Oeste;
03 em Rolim de Moura;
01 em Alto Paraíso;
01 em Buritis;
01 em Jaru;
01 em Pimenta Bueno;
01 em Vilhena.
Nesta terça-feira foram confirmados 29 novos casos de Covid-19 em Rondônia: 28 casos em Porto
Velho, sendo 16 mulheres (duas de 24 anos, duas de 25, duas de 30, duas de 33 anos, três de 35
anos, 39, 43, 45, 51 e 54 anos de idade) e 12 homens (26, dois de 27 anos, 31, 32, 40, 41, 46, 48,
60, 63 e 83 anos de idade). Também foi confirmado um caso em Pimenta Bueno, uma mulher de 36
anos.
INTERNADOS POR MUNICÍPIOS
Dos 10 pacientes internados, um é em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (HRC), sete em
Porto Velho, sendo seis no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), e um em
hospital particular; Há ainda dois pacientes internados em Ariquemes, no Centro de Afecções
Respiratórias (CNES).
Um paciente de 60 anos, de Ji-Paraná, que estava internado no Hospital Regional de Cacoal veio a
óbito na manhã desta terça-feira.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Ministério da
Saúde, por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente
por equipes de saúde nos municípios.
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