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INFORME EPIDEMIOLÓGICO No 8/2020  

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 - 16 a 22/08/2020 

 

O Informe Epidemiológico sobre a COVID-19, tem o objetivo de monitorar o padrão 

de morbidade e mortalidade e descrever as características clínicas e epidemiológicas dos 

casos confirmados de COVID-19 em residentes em Várzea Grande.  

Neste informe apresentamos as informações desde a data da notificação do primeiro 

caso em Várzea Grande até a 34ª Semana Epidemiológica (SE), compreendendo o período de 

16 de março, quando foi registrado o primeiro caso de residentes em Várzea Grande, à 22 de 

agosto de 2020. 

 

 

Destaques da Semana Epidemiológica 32 –09 a 15 de agosto  

 

- Até 22 de agosto: 

- 6.569 casos de COVID-19 em residentes em Várzea Grande e cerca de 85% 

recuperados. 

- Tendência de desaceleração da epidemia, porém as medidas de isolamento social e 

cuidados individuas devem ser mantidas, para que não ocorra o crescimento da 

doença. 

- A idade média dos casos de COVID-19 foi 41,6 anos e cerca de 25% são adultos de 

30 a 39 anos. 

- Idosos representaram 15,0% do total de casos notificados; 42,7% dos pacientes 

internados e 61,4% dos óbitos. 

- Na última semana 

- Redução do número de casos notificados e discreto aumento óbitos quando 

comparados com a semana anterior. 
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Casos confirmados de COVID-19 em residentes em Várzea Grande-MT 

de 16 de março a 22 de agosto 

 

Desde 16 de março, data da notificação do primeiro caso de COVID-19 em residentes 

em Várzea Grande até 22 de agosto de 2020 foram confirmados 6.569 casos. Desses, a 

maioria (84,6%) se recuperou, 389 (5,9%) foram a óbito, 553 (8,4%) estão sendo monitorados 

(em isolamento) e 73 (1,1%) continuavam internados (Figura 1). 

Figura 1. Situação dos casos* de COVID-19 em Várzea Grande até 22 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VE/SMS-Várzea Grande  

 

Nesta semana (SE 34; 16 a 22 de agosto) foram notificados (sintomáticos e 

assintomáticos) 192 casos de COVID-19 (Figura 2). Embora aparente uma redução acentuada 

no número de casos notificados quando comparado com as semanas anteriores, ressaltamos 

que o número de casos é atualizado diariamente de acordo com a confirmação diagnóstica, e, 

por tal motivo, alguns casos ocorridos na SE 34 somente serão registrados no sistema nas 

próximas semanas, após confirmação. Por essa mesma razão, diferenças podem ocorrer 

quando comparado os dados apresentados neste informe com os informes anteriores, pois, 

nem sempre a confirmação dos casos ocorre na mesma data em que são registrados no 

sistema. 

Apesar da oscilação do número de casos notificados semanalmente, na SE 32 (02 a 08 

de agosto) observamos o maior número de novos casos notificados (796) desde o início da 

epidemia, com redução nas duas semanas posteriores (SE 33 e SE 34).  
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No período de 26 de julho a 22 de agosto (SE 31 a SE 34) foi registrado 

aproximadamente 29% do total de casos notificados de COVID-19 em residentes em Várzea 

Grande desde 16 de março (Figura 2), com média de 473 casos/semana; nas quatro semanas 

anteriores (SE 27 a SE 30; 28 de junho a 25 de julho), a média semanal foi de 644 casos. 

Nesta semana epidemiológica (SE 34) foram registrados em média 22,4 casos novos 

ao dia, valor inferior às três semanas anteriores (SE 33: 51,0/dia; SE 32: 113,7/dia; SE 31: 

78,0/dia).  

Figura 2. Número de casos registrados por COVID-19 segundo a semana epidemiológica de 

notificação. Várzea Grande, 16 de março a 22 de agosto de 2020.  

 
Fonte: VE/SMS-Várzea Grande 

 

Do total de casos de COVID-19 em residentes em Mato Grosso (81.469)1, 8,1% foram 

de residentes em Várzea Grande sendo o segundo município com o maior número de casos no 

estado. Nesse contexto, é importante considerar a representatividade populacional de Várzea 

Grande no estado de Mato Grosso, sendo esta de 8,8%.  

A taxa de incidência (2.311,5 casos/100.000 habitantes) foi inferior à taxa de Mato 

Grosso (2.358,0/100.000 habitantes) e com menor aumento proporcional, tendo em vista que 
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no estado o crescimento, na última semana, foi de 11,9% e no município, 3,0%. Contudo a 

taxa de incidência de Várzea Grande é cerca de 30% mais elevada que a do Brasil (1.704,7)2. 

Os dados apresentados na Figura 3, representam o quantitativo de casos segundo a 

data do início dos sintomas, portanto, referem-se aos casos de indivíduos que estiveram 

sintomáticos e cuja informação da data de início dos sintomas foi referida pelos mesmos 

(5.806), sendo, desta forma excluídos os casos assintomáticos ou aqueles em que se 

desconhecia a data de início dos sintomas.  

A SE 25 (14 a 20 de junho) foi aquela com o maior número de indivíduos que tiveram 

o início de sintomas nesse período (719) (Figura 3). A partir desta semana o número de casos 

novos vem diminuindo sistematicamente, tendo somente 15 indivíduos que referiram o início 

dos sintomas nesta última semana (16 a 22 de agosto). 

Esses dados devem ser analisados com cautela, tendo em vista que muitos casos que 

ainda serão confirmados e notificados poderão ter iniciado os sintomas nesta ou em semanas 

anteriores. 

Figura 3. Número de casos registrados por COVID-19 segundo a semana epidemiológica de 

início de sintomas. Várzea Grande, 16 de março a 22 de agosto de 2020.  

 
Fonte: VE/SMS-Várzea Grande 
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Características dos casos de COVID-19 residentes em Várzea Grande 

Entre os 6.569 casos confirmados de COVID-19 residentes em Várzea Grande, 52,1% 

foi do sexo feminino e 29 eram gestantes. A idade média foi 41,6 anos sendo que cerca de ¼ 

tinham entre 30 e 39 anos e 62,4% dos casos se concentrou no grupo de 20 a 49 anos; idosos 

representaram somente 14,8% (975) dos casos; e 7,4% eram crianças e adolescentes (0 a 19 

anos). Com proporções semelhantes entre os sexos, chamando atenção o percentual mais 

elevado de crianças no sexo masculino quando comparado ao sexo feminino (Figura 4).  

Figura 4. Percentual de casos de COVID-19 segundo a faixa etária e sexo. Várzea Grande, 16 

de março a 22 de agosto de 2020. 

 

Fonte: VE/SMS Várzea Grande. 

 

A taxa de incidência por faixa etária (Figura 5), revela que a taxa mais elevada foi de 

adultos de 50 a 59 anos (3.447,6/100.000 habitantes) seguida por 40 a 49 anos (3.426,9) e 

idosos (3.395,1/100.000 habitantes). A taxa de incidência por faixa etária é a expressão da 

frequência de casos confirmados de COVID-19 em determinada faixa etária em relação à 

população dessa mesma faixa etária. 

A informação sobre raça/cor dos casos de COVID-19 em residentes em Várzea 

Grande foi registrada em 73,9% dos casos, entre esses, a maioria foi preta/parda (79,4%) 

seguido por branca (18,3%) (Figura 6). 
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Figura 5. Taxa de incidência* de COVID-19 segundo o grupo etário. Várzea Grande, 16 de 

março a 22 de agosto de 2020. 

 

Fonte: VE/SMS Várzea Grande.  *por 100.000 habitantes 

 

Figura 6. Distribuição (%) de casos de COVID-19 segundo a raça/cor*. Várzea Grande, 16 de 

março a 22 de agosto de 2020. 

  

             Fonte: VE/SMS Várzea Grande.  * Número de casos = 4.883 

 

Profissionais de saúde representaram 4,6% dos casos de COVID-19 de residentes em 

Várzea Grande, desses 15,8% eram técnicos de enfermagem, 8,1% enfermeiros e 2,1% 

médicos.  
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Aproximadamente 63% dos indivíduos com COVID-19 residentes em Várzea Grande 

não relataram comorbidades. Entre aqueles que informaram comorbidades (2.415), isoladas 

ou associadas, prevaleceram hipertensão arterial (754), diabetes mellitus (556), doença 

cardiovascular crônica (320), doença pulmonar crônica (155), obesidade (102), doença renal 

crônica (77) e neoplasia (21) (Figura 7). Dos indivíduos com diabetes mellitus 61,9% também 

referiram ter hipertensão arterial.  

Figura 7. Principais comorbidades referidas pelos casos confirmados de COVID-19. Várzea 

Grande, 16 de março a 22 de agosto de 2020. 

 

Fonte: VE/SMS Várzea Grande 

 

Por volta de 93% dos indivíduos com COVID-19 residentes em Várzea Grande eram 

sintomáticos (5.489). Os sintomas mais frequentes foram: tosse (2.968), febre (2.798), dor de 

garganta (1.845), cefaleia/dor de cabeça (1.415), dispneia (1.046), perda do olfato (943), 

perda do paladar (872), desconforto respiratório (797), diarreia (747), coriza (475), mialgia 

(468), dor no corpo (439) e vômito (259) (Figura 8). 

Entre 6.200 (94,4%) indivíduos que realizaram teste diagnóstico para COVID-19, 

61,2% foram do tipo teste rápido, 33,2% o RTPCR e 5,6% outros tipos. 
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Figura 8. Principais sintomas referidos pelos casos confirmados de COVID-19. Várzea 

Grande, 16 de março a 22 de agosto de 2020. 

 
Fonte: VE/SMS Várzea Grande 

 

 

Internações por COVID-19 em residentes em Várzea Grande 

Desde 1º de abril estiveram internados 1.054 indivíduos com COVID-19 residentes em 

Várzea Grande e desses, 64,8% haviam se recuperado e recebido alta e 33,5% foram a óbito 

até 22 de agosto. Mais da metade dos pacientes internados eram do sexo masculino (55,4%) e 

entre as mulheres 3,4% (16) estavam gestantes. 

A maioria das internações ocorreram em hospitais públicos (73,9%) e mais da metade 

(65,8%) o total de internações ocuparam leitos pactuados pelo SUS para o atendimento a 

pacientes com COVID-19. Entre os residentes em Várzea Grande internados, 57,0% foram 

internados em hospitais do próprio município, 42,5% ocorreram em hospitais de Cuiabá e um 

caso foi internado em Sinop. O Hospital Metropolitano atendeu 37,9% de todas as internações 

de residentes em Várzea Grande (Figura 9). 
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Figura 9: Distribuição (%) dos pacientes com COVID-19 internados em hospitais de Várzea 

Grande. Várzea Grande-MT, 1º de abril a 22 de agosto de 2020. 

 

Fonte: VE/SMS Várzea Grande 

 

A média de idade entre os pacientes internados era de 56 anos (mediana 57 anos), 

42,7% com 60 anos ou mais de idade (Figura 10). Entre os pacientes internados, foram 

internados 32 profissionais de saúde, sendo 40,6% profissionais da área da enfermagem. 

Figura 10. Faixa etária (%) de indivíduos, residentes em Várzea Grande, internados por 

COVID-19. Várzea Grande-MT, 1º de abril a 22 de agosto de 2020.  

 
      Fonte: VE/SMS Várzea Grande 

 

O tempo médio de permanência hospitalar entre aqueles que já receberam alta ou 

foram à óbito foi de 8,4 dias (mínimo de 0 dia e máximo de 61 dias) e mediana 6 dias. O 
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intervalo médio entre o início dos sintomas e a internação de 7,9 dias (0 a 66 dias), mediana 

de 7 dias. 

Entre todos os pacientes internados com evolução do caso (cura/óbito), 11,1% 

ocuparam leitos de UTI desde o momento de internação até a alta/óbito. No momento da 

internação 14,4% (152) precisaram de leitos de UTI, tendo ocorrido melhora de alguns que, 

posteriormente, foram transferidos para leitos de enfermaria/isolamento (8,7%). Entretanto, 

entre os pacientes que internaram em leitos de enfermaria (795), 17,7% necessitaram ser 

transferidos para leitos de UTI durante a internação.  

Fizeram uso de ventilação 274 (26,0%) indivíduos, sendo que à internação 151 

necessitaram desse procedimento. Entre os 572 pacientes com informação sobre a saturação 

de oxigênio na internação, 70,6% foi classificada como moderada ou grave. Dos pacientes 

que necessitaram de internação no período, 28,7% realizaram teste do tipo RT-PCR e 66,4% 

foram confirmados por meio de teste rápido. 

Mais da metade dos pacientes internados até o dia 22 de agosto referiram 

comorbidades (642; 60,9%). Entre as mais frequentes destacam-se hipertensão (469), diabetes 

mellitus (251), doença cardiovascular (91), doença pulmonar (452), neoplasia (25), obesidade 

(24) e doença renal crônica (45) (Figura 11). Destaca-se que 26,3% dos pacientes internados 

referiram duas ou mais comorbidades, sendo 39,7% dos hipertensos apresentavam também 

diabetes (186). 

Figura 11. Principais comorbidades referidas pelos residentes em Várzea Grande internados 

por COVID-19. Várzea Grande-MT, 1º de abril a 22 de agosto de 2020. 

 

Fonte: VE/SMS Várzea Grande
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Mortalidade por COVID-19 em residentes em Várzea Grande 

 

Desde a notificação do primeiro óbito em 7 de maio (SE 19) até 22 de agosto (SE 34) 

foram registrados 389 óbitos em residentes em Várzea Grande, resultando em taxa de 

letalidade de 5,9%.  A taxa de mortalidade por COVID-19 em residentes de Várzea Grande 

(136,9/100.000 habitantes) é superior à taxa do estado (74,0)1 e mais que o dobro da taxa do 

país (54,4)2. 

Entre os 389 óbitos por COVID-19 de residentes em Várzea Grande, 29 ocorreram 

nesta semana (SE 34; 16 a 22 de agosto), valor pouco mais elevado que as duas últimas 

semanas e com média 4,1 óbitos/dia. Embora tenha aumentado o número de óbitos nesta 

semana, excetuando-se as duas últimas semanas, este foi o menor número desde a SE 25 (14 a 

20 de junho), verificando-se redução no número de óbitos a partir da SE 30 (19 a 25 de julho). 

O número médio de mortes nas últimas quatro semanas (26 de julho a 22 de agosto) foi 27 

óbitos/semana, e, nesse período representaram cerca de 28% do total de óbitos por COVID-19 

(Figura 12).  

Figura 12. Número de óbitos por COVID-19 segundo a semana epidemiológica. Várzea 

Grande, 07 de maio a 22 de agosto de 2020.  

 
Fonte: VE/SMS Várzea Grande 
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Entre os 389 óbitos por COVID-19 de residentes em Várzea Grande, 59,1% eram do 

sexo masculino, resultando em letalidade de 7,3% para o sexo masculino e 4,6% para o sexo 

feminino. A idade média foi 63,8 anos e mediana de 65 anos, sendo 61,4% idosos e entre eles 

cerca de 39% tinham entre 60 a 69 anos. A distribuição dos óbitos diferiu entre o sexo e faixa 

etária, sendo sempre mais frequentes entre os homens, exceto para as faixas etárias de 0 a 19 

anos e 70 anos ou mais, em que a proporção foi maior entre mulheres (Figura 13).  

Figura 13. Óbitos (%) segundo sexo e faixa etária. Várzea Grande, 07 de maio a 22 de agosto 

de 2020.  

 
Fonte: VE/SMS Várzea Grande 

 

Mais de 3/4 dos indivíduos que foram a óbito apresentavam comorbidades (75,3%). 

Entre os que se conheciam a comorbidade (293), as mais frequentes foram: hipertensão (213), 

diabetes (161), doença cardíaca (64), doença renal (22), doença pulmonar (24), neoplasia (5) e 

obesidade (15).  

A raça/cor estava foi informada para cerca de 60% dos óbitos de residentes de Várzea 

Grande, entre esses, a maioria foi negra (parda=72,7% e preta = 12,1%) seguido de branca 

(13,0%) (Figura 14). 
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Figura 14. Distribuição dos óbitos de COVID-19 (%) segundo a raça/cor*. Várzea Grande, 07 

de maio a 22 de agosto de 2020.  

 
Fonte: VE/SMS Várzea Grande      * Número de óbitos – 231 que possuíam a variável preenchida  

 

Dos 337 indivíduos que estiveram internados e vieram a óbito, 87,5% ocuparam leitos 

de UTI sendo que 49% estiveram em leitos de UTI desde o momento da internação. A média 

de permanência (média entre a data de internação e data do óbito) foi 10,0 dias (1 a 61 dias). 

O tempo médio entre o início dos sintomas e a internação foi de 7,2 dias (1 a 47 dias) e entre 

o início dos sintomas e a morte foi 17,0 dias (1 a 70 dias). 

 

Distribuição espacial dos casos de COVID-19 em residentes de Várzea Grande 

 

A Figura 15 apresenta a distribuição dos casos de COVID-19 de Várzea Grande até o 

dia 22 de agosto de 2020, evidenciando áreas de maior concentração, contudo com dispersão 

por toda a cidade. Os bairros com maior número de casos são Centro (524), Cristo Rei (429), 

Parque do Lago (361), Canelas (287), Jardim Glória (279), Mapim (212), São Mateus (187), 

Marajoara (184), Costa Verde (183), Ikaray (182), Santa Isabel (173), Jardim dos Estados 

(164), Ponte Nova (149).  

 

Entre os dias 16 a 22 de agosto (SE 34), os bairros onde foram registrados os maiores 

números de casos são Mapim (12), Parque do Lago (11), Jardim Glória (11), Canelas (11), 
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Santa Isabel (10), Marajoara (10), Cristo Rei (9), Jardim dos Estados (9), Centro (7), Costa 

Verde (7), Ikaray (6), São Mateus (4), Ipase (4). 

Figura 15. Distribuição geográfica dos casos de COVID-19 segundo bairro de residência. 

Várzea Grande, 16 de março a 22 de agosto de 2020. 

 
Fonte: VE/SMS Várzea Grande   

 

A Figura 16 contém a distribuição dos casos ativos de COVID-19 em Várzea Grande 

no dia 22 de agosto de 2020. Com relação aos casos ativos, seja em isolamento domiciliar ou 

internados, os bairros com o maior de número de residentes nesta condição até o dia 22 de 
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agosto de 2020 são: Parque do Lago (61), Cristo Rei (48), Centro (35), José Carlos Guimarães 

(31), Mapin (23), Jardim Glória (22), Canelas (21), Ikaray (21), Santa Isabel (20), Jardim dos 

Estados (19), Marajoara (18), Costa Verde (13), Ponte Nova (13).  

Figura 16. Distribuição espacial dos casos ativos de COVID-19 em residentes de Várzea 

Grande no dia 22/08/2020. 

 
Fonte: VE/SMS Várzea Grande   

 
É possível afirmar que não há focos espaciais de surgimento de casos novos, pois há 

uma distribuição heterogênea, não sendo possível identificar se existem bairros em condição 

de relaxamento das medidas de proteção coletiva e/ou individual. 
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Projeção de casos de COVID-19 para residentes em Várzea Grande 

 

Considerando que não haja alteração referente as medidas de controle no município de 

Várzea Grande, a previsão é que o número total de casos de COVID-19 na próxima semana, 

continuará em crescimento, contudo mais vagarosamente, alcançando em 29 de agosto, 6.881 

(6.558 - 7.204). Essa projeção, realizada por meio de modelos matemáticos3, considera a 

proporção de infectados e o número acumulados de casos e evidenciou um aumento em torno 

de 6% (3% - 10%), inferior ao estimado na semana anterior (13%). 

As simulações do modelo SIR3 realizadas a partir dos valores de parâmetros que 

melhor aproxima o modelo ao histórico do acumulado de casos nos indicam que Várzea 

Grande já passou por um pico de casos e está em uma fase de crescimento desacelerado para o 

acumulado de casos, fato evidenciado nas Figuras 2 e 3 deste infome. 

Duas medidas são essenciais na análise de dinâmica de doenças infecciosas: i) o 

número acumulado de casos. Isto é, a quantidade total de indivíduos que já contraíram o 

virus; ii) O número de indivíduos infectados e que são capazes de transmitir a doença. A 

importância da segunda medida está no fato de que são os indivíduos capazes de transmitir a 

doença os principais responsáveis pela dinâmica de crescimento do acumulado de casos, tais 

informações são passíveis de observação na Figura 17.  

Assim, a variação no número de indivíduos infectados em cada instante de tempo 

ocorre pela diferença entre o número de novos indivíduos infectados e o número de 

indivíduos que se recuperaram da doença ou, eventualmente, evoluíram para óbito. Um dos 

principais mecanismos da dinâmica de doenças infecciosas é a relação entre o número de 

novos casos e o número de recuperados e óbitos. 

Dessa forma, quando olhadas através do tempo, a primeira dessas medidas é sempre 

crescente, enquanto que a segunda medida apresenta uma fase de crescimento, atinge um pico 

e entra em uma fase de decrescimento com relação ao tempo. 

Observa-se na Figura 17 que o município de Várzea Grande possui uma curva 

ascendente em relação ao número de casos acumulados e descendente em relação ao número 

de casos ativos. Isso mostra a diminuição da aceleração da transmissão do vírus de forma 

gradativa ao longo do tempo (ou seja diminuição gradativa na ocorrência de casos novos da 

doença). É importante que a curva da ocorrência de casos acumulados, de casos novos e de 
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casos ativos da doença seja analisada periodicamente para a avaliação das medidas adotadas 

para contenção e mitigação da doença e tomada de decisão no planejamento de ações de 

enfrentamento à doença. 

Figura 17. Número de casos ativos e acumulados de COVID-19 segundo a semana 

epidemiológica. Várzea Grande, 16 de março a 22 de agosto de 2020. 

 
   Fonte: VE/SMS Várzea Grande   

 

Outro indicador utilizado para a análise do comportamento da epidemia em 

determinado local ao longo do tempo é a taxa de aceleração da transmissão da doença (Rt). 

Observamos que desde a SE 12 o Rt oscilou entre 0,00 (SE 15; SE 16 e SE 17) e 8,03 

(SE 14) demonstrando grandes diferenças no que se refere a transmissão do vírus, ou seja, ao 

número médio de contágios causados por cada pessoa infectada, em uma população suscetível. 

Nesta última semana (SE 34 – 16 a 22 de agosto) estimou-se o Rt em 0,40, valor 

inferior às últimas semanas (SE 33: 0,53; SE 32: 1,13; SE 31: 0,82; SE 30: 0,88). Cabe 

esclarecer que os valores de Rt são ajustados a cada estimativa, daí poderem se apresentar de 

forma distinta ao apresentado nos informes anteriores e que também são influenciados pela 

alimentação retroativa de casos notificados de COVID-19 no sistema de informação.  
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Mesmo sugerindo redução da dispersão da epidemia no município de Várzea Grande e 

provável efeito das medidas de controles mais rígidas praticadas nesse período, reiteramos 

que este resultado deve ser analisado com cautela pois o mesmo é fortemente influenciado, 

como já referido, pelo quantitativo de casos notificados e lançados no sistema de informação 

ao longo do tempo. Além do mais, frizamos ainda que somente se o Rt se mantiver menor do 

que 1 por várias semanas a epidemia irá diminuir de tamanho até ser eliminada ao longo do 

tempo e, como referido anteriormente, a desaceleração se dá lentamente, ou seja, a 

disseminação do vírus permanece, mas o número de infectados se espalha ao longo do tempo 

até cessar o número de casos novos. 

Enfatizamos que os modelos matemáticos podem, e devem, ser vistos como uma 

aproximação da realidade. A confiabilidade de tais modelos depende fortemente da 

confiabilidade das fontes de informações da realidade que temos acesso. Quanto mais precisas 

forem as informações disponíveis, maior será o grau de previsibilidade do modelo sobre a 

realidade3. 

Apesar da atenuação do número de casos e mortes de COVID-19 na população várzea-

grandense, tanto a taxa de incidência quanto a de mortalidade permanecem elevadas. Tal fato 

aponta para a necessidade de reforçar as medidas de isolamento social, o uso de máscara em 

locais públicos, evitar aglomerações, como eventos festivos, reuniões em bares e outros. A 

inexistência de vacina para prevenir a infecção por COVID-19 tão pouco medicamento 

antiviral específico para seu tratamento, torna a prevenção a melhor estratégia para o controle 

da doença. 

 

 

 

Várzea Grande, 24 de agosto de 2020. 

 

Vigilância Epidemiológica-SMS de Várzea Grande 

Instituto de Saúde Coletiva-UFMT 

Departamento de Geografia-UFMT 

Departamento de Matemática- UFMT 
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