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O Informe Epidemiológico nº 04 sobre o COVID-19 tem como objetivo, descrever o 

comportamento de morbimortalidade e bem como as características epidemiológicas dos casos 

dos casos confirmados de COVID-19 no município de Várzea Grande no período de março a 

junho de 2020. 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

  

 No município temos 292 casos confimados de COVID-19 (Figura 01) de pessoas 

residentes até a data de 03/06/2020 sendo que o início dos primeiros sintomas do primeiro caso 

notificado começou no dia 14/03/2020 sendo notificado no dia 16/03/2020 (Figura 4). De acordo 

com a Figura 01, que apresenta o cenário de casos confirmados de COVID-19, têm-se 292 casos 

confirmados, e destes 110 casos (37,68%) estão recuperados,  149 casos (51,02%) em isolamento 

domiciliar sendo monitorados diariamente, 17 casos ( 5,82%) estão internados e 16 casos ( 

5,48%) de óbitos. Dos 292 casos confirmados de COVID – 19, 131  foram notificados e testados 

em outro município e os demais notificados e atendidos em Várzea Grande.  A incidência de 

COVID-19 no estado de Mato Grosso é de 92,7/100.000 hab., da Capital Cuiabá é de 

152/100.000 hab., Várzea Grande é de 108/100.000 hab,  e Rondonopólis é de 101/100.000 hab 

 

  Figura 01. Cenário dos casos confirmados de COVID-19 no período de 16/03/2020      

à 03/06/2020, no município de Várzea Grande/MT. 
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Segundo o Boletim Epidemiológico de nº 87 Situação Epidemiológica de SRAG e 

COVID-19 do estado de Mato Grosso (publicado em 03/06/2020), o município de Várzea 

Grande ocupa o 2º lugar em relação à ocorrência do número de casos confirmados de COVID-

19 no estado. 

Na Figura 02, é possível observar que os casos de COVID-19 vêm crescendo 

gradativamente e no dia 15 de maio houve um pico de casos (21), e nos dias seguintes houve 

uma queda gradual havendo ainda um de 17 casos no dia 22 de maio. 

 

Figura 02. Frequência dos casos confirmados de COVID-19 no período de 16/03/2020 à 

03/06/2020, segundo o início dos sinais e sintomas, no município de Várzea Grande/MT 

 Fonte: SMS/VG 
 

Na Figura 03, é possível observar a ocorrência dos casos, segundo o sexo, no município 

de Várzea Grande/MT. Verifica-se que tem ocorrido mais casos em mulheres (52%) quando se 

comparada com a ocorrência no estado verifica se um cenário diferente onde o maior número de 

casos ocorreu em homens (50,8%) de acordo com Boletim Epidemiológico de nº 87 Situação 

Epidemiológica de SRAG e COVID-19 do estado de Mato Grosso (publicado em 03/06/2020). 
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   Figura 03. Casos confirmados por COVID-19, segundo o sexo, em Várzea 

Grande/MT no período de 16/03/2020 a 03/06/2020. 

 
      Fonte: SMS/VG 

 

Na Figura 4 observa-se a frequência de casos confirmados de COVID-19, segundo a faixa 

etária no período de 16 de março a 03 de junho de 2020. Verificou-se que o maior número (87) 

de casos confirmados está na faixa etária adulta (31– 40 anos), na sequência a faixa etária de 41 

a 50 anos (69), havendo até o momento somente 31 casos confirmados na faixa etária de 61 a 

80 anos (população considerada de maior risco). 

  Figura 4. Frequência de casos confirmados de COVID-19, segundo a faixa etária no 

período de 16/03/2020 a 03/06/2020. 

 
Fonte: SMS/VG 
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Figura 5. Frequência de óbitos confirmados de COVID-19, segundo a data do óbito no 

período de 16/03/2020 a 03/06/2020. 

 
Fonte: SMS/VG 

 

  Figura 06. Óbitos confirmados por COVID-19, segundo o sexo, em Várzea 

Grande/MT no período de 16/03/2020 a 03/06/2020. 

 
Fonte: SMS/VG 

 

 

No município de Várzea Grande desde que foi identificado o primeiro caso de COVID-19 

que foi no dia 16/04/2020, observa–se de acordo com a figura 05 que o primeiro óbito ocorreu 

somente no dia 07/05. Na mesma figura  observa–se que no dia 25/05 ocorreu o maior número 

de óbitos (03)  seguidos do dia 29/05 (02) e no dia 02/06 (02). Em relação ao sexo observa–se na 

figura 06 – que o sexo masculino foi o mais acometido com 56% e o feminino com 44%. è 

importante dizer que todos os óbitos ocorridos eram de pessoas que possuíam algum tipo de 
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comorbidade, sendo os mais comuns, Hipertensão Arterial, Diabetes Melitus, Obesidades entre 

outros. 

 

Figura 07. Distribuição geográfica dos casos confirmados de COVID-19 em Várzea 

Grande/MT, segundo o bairro de residência e segundo a condição dos casos. Período de 

16/03/2020 à 03/06/2020.  

 
 Fonte: SMS/VG  
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Na Figura 07, é possível observar a distribuição geográfica, segundo o bairro e a 

evolução atual dos casos (recuperados, isolamento domiciliar, internados e óbitos) confirmados 

de COVID-19 em Várzea Grande.   

Na Figura 08 podemos observar que mais de 20 bairros no município de Várzea Grande 

apresenta casos da doença e os Bairro Cristo Rei e Nova Várzea Grande são os que aparecem 

com maior número de casos acumulados de COVID-19.  

Figura 08. Distribuição geográfica dos casos acumulados, confirmados de COVID-

19 em Várzea Grande/MT, segundo o bairro de residência. Período de 16/03/2020 à 

03/06/2020. 
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Ao utilizar a metodologia apresentada na Nota Técnica [1] e levando em conta os 

últimos dados divulgados, apresentamos a seguir o cenário para a evolução da Covid-19 

em Várzea Grande. O número total de casos deve continuar em crescimento conforme 

estimativas da Tabela 1. Nessa semana projeta-se um aumento em torno de 41% no 

número de casos em Várzea Grande. 

 

 
 

 

 
 

Um fator importante na análise da dinâmica de epidemias é o valor de R0. 

Levando em conta os dados dos últimos 30 dias o R0 esteve entre está entre 2,16 e 

2,32. Já na última semana epidemiológica o R0 esteve entre 1,53 e 1,68 indicando um 

leve declínio da dispersão da epidemia. 
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Conforme a Tabela 1 se depreende que a projeção para o pico seria em 07/setembro. Até 

esta data seriam cerca de 16.500 casos confirmados, com margem de erro de + ou – 5%. 

Este número pode ser aumentado ou diminuído dependendo das medidas de isolamento 

social, inclusive a data do pico.   

 

 Figura 09. Frequência de amostras coletadas e analisadas para COVID-19 no 

período de 03/03/2020 a 03/06/2020. 

 
     Fonte: SMS/VG 

 

Na Figura 09, é possível observar o percentual de amostras coletadas e envidas ao 

Lacen, dos casos considerados suspeitos de COVID-19 no município de Várzea Grande (606  

amostras),  bem como, o percentual de resultados positivos (18%, 137 amostras), negativos 

(50%, 381 amostras) para a doença e as amostras que aguardam resultado (12%, 88). Também 

é possível observar que 17% dos casos positivos as amostras foram processadas em outros 

municípios. 

É importante descrever que até a data 25/03/2020 o município era classificado com a 

forma de transmissão sendo local, logo, a coleta era realizada em todos os pacientes que se 

encaixavam na definição de caso suspeito. E que a partir do dia 26/03/2020 o município foi 

classificado como tipo de transmissão sendo comunitária, e que a coleta de material seria 

realizada somente para os casos graves (casos considerados suspeitos e que se encontravam 

internados), ou seja, notificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave e também para os 

contatos de casos confirmados de COVID-19  apresentando sintomas. 
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PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO  

 

O município de Várzea Grande possui um Plano de Contingência para enfrentar a 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e este prevê ações a serem desenvolvidas em cada 

cenário de modo a ativar a resposta adequada de acordo com o cenário encontrado.  

Segue abaixo as principais ações já desenvolvidas para o enfrentamento do COVID-19.  

Dentre as medidas não farmacológicas realizadas destaca-se: as ações de ampla 

divulgação sobre os principais sinais e sintomas e bem como as principais formas de prevenção 

da doença COVID-19 através da mídia (site da prefeitura, televisão, vídeos educativos, faixas, 

panfletos, folders, cartazes, outdoor, redes sociais, etc), realização de parceria entre as 

Secretarias de Assistência Social e Educação a fim de se conscientizar os profissionais e 

implementar medidas de prevenção do contágio da doença, para que os mesmos pudessem 

também atuar como multiplicadores dentro de suas secretarias. 

 Para direcionar e regulamentar as principais ações desenvolvidas pela Prefeitura de 

Várzea Grande teve-se a construção e a publicação de Decretos Municipais (nº 15, 19, 20, 21, 

24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 34). No Decreto nº 20, que atualmente está em vigor, institui o 

Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), com a finalidade de coordenar as 

ações do Poder Público Municipal, visando o combate à disseminação do COVID-19 no 

Município de Várzea Grande, e também mantém aberto somente os serviços essenciais. 

 Nas ações conjuntas entre a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria 

de Defesa Social, Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, destaca-se as atividades 

orientativas sobre os decretos e posteriormente fiscalizatória.  

Ressalta-se também a realização de acompanhamento e suporte técnico para as Secretaria 

de Assistência Social a fim de se implementar medidas específicas para se prevenir a doença no 

grupo de risco (idosos). 

Foram realizadas outras ações no sentido de organizar estruturalmente o setor da saúde a 

fim de atender os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, dentre elas destacam-se: a 

organização da rede de atendimento, treinamento dos profissionais da saúde dos serviços 

públicos e privados para o atendimento dos casos, elaboração de fluxo de manejo clínico dos 

casos suspeitos e confirmados de COVID-19, fluxo de atendimento na Atenção Primária, 

ampliação de leitos, implantação de telefone de 0800 para informações referentes ao COVID-19, 

implantação de Disque Denúncia para atendimento da Vigilância Sanitária com a finalidade de 
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otimizar a fiscalização no cumprimento do Decreto, implantação de telefone 0800 para apoio 

psicológico de toda população do município, e um enfermeiro virtual para investigar sinais e 

sintomas e orientar quando houver necessidade de procurar um serviço de saúde, dentre outros. 

Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Várzea Grande. 

 É imprescindível a conscientização e a implementação das medidas não farmacológicas 

para prevenção do COVID-19, descritas na figura abaixo.  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19 
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