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O Informe Epidemiológico nº 03 sobre o COVID-19 tem como objetivo, descrever o 

comportamento de morbi-mortalidade e bem como as características epidemiológicas dos casos 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e dos casos confirmados de COVID-19 no 

município de Várzea Grande no período de março a maio de 2020. 

 

NOTIFICAÇÃO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 

 

Foram notificados no município de Várzea Grande 80 casos suspeitos de SRAG (Figura 

1) no período de 05/03/2020 à 12/05/2020, sendo realizadas coleta de amostra de todos os casos 

e enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso (LACEM/MT) para análise. 

Sendo que desses 81,25% (65) das amostras vieram com resultado negativo para COVID-19, 

porém até o momento encontram-se aguardando resultado para Influenza, 15% (12) vieram 

positiva para COVID-19, sendo que destas teve-se o desfecho de óbito e 3,75% (3) das amostras 

estão aguardando resultado. Dos exames com resultado positivo, 1 é residente de outro estado, e 

estava de passagem pela cidade devido ao seu trabalho.  

   

Figura 1. Distribuição da ocorrência de casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave no período de 05/04/2020 à 12/05/2020, em Várzea Grande/MT.  

 
       Fonte: SMS/VG 
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Figura 2. Frequência da ocorrência de casos suspeitos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave no período de 05/03/2020 à 12/05/2020, segundo a data de notificação, 

em Várzea Grande/MT. 

 
      Fonte: SMS/VG 

 

Na Figura 2, é possível observar a ocorrência de casos suspeitos notificados como SRAG 

(80 casos suspeitos) no período de 05 de março à 12 de maio de 2020, em que se obteve uma 

distribuição heterogênea na ocorrência de casos suspeitos notificados. Ressalta-se que  no dias 

01, 18 e 22 de abril ocorreu aumento do número de casos suspeitos (04), que estiveram 

internados e no dia 30 de abril teve-se um pico na ocorrência do número de casos suspeitos 

internados.  

 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

  

 No município temos 50 casos confimados de COVID-19 (Figura 3) de pessoas residentes 

até a data de 12/05/2020 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 3, que apresenta o cenário de casos confirmados de COVID-19, têm-se 50 casos 

confirmados, e destes 15 casos (30,0%) estão recuperados e 24 casos (48%) em isolamento 

domiciliar sendo monitorados diariamente e nove casos (18%) confirmado internados. Dos 50 

casos residentes em Várzea Grande, 22 foram notificados e testados em outro município e os 

demais notificados e atendidos em Várzea Grande.   
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Figura 3. Cenário dos casos confirmados de COVID-19 no período de 

16/03/2020 à 12/05/2020, no município de Várzea Grande/MT. 

 
Fonte: SMS/VG 

 

Segundo o Boletim Epidemiológico de nº 65 Situação Epidemiológica de SRAG e 

COVID-19 do estado de Mato Grosso (publicado em 12/05/2020), o município de Várzea 

Grande ocupa o 3º lugar em relação à ocorrência do número de casos confirmados de COVID-

19 no estado. 

Na Figura 04, é possível observar que os casos de COVID-19 vem crescendo 

gradativamente e houve um pico de casos (04) que ocorreu nos dias 05 e 06 de maio, porém 

nos dias seguintes observou uma diminuição gradativa.  

Figura 4. Frequência dos casos confirmados de COVID-19 no período de 

16/03/2020 à 12/05/2020, segundo o início dos sinais e sintomas, no município de 

Várzea Grande/MT. 

 
   Fonte: SMS/VG 
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Na Figura 5 é possível observar a frequência de casos confirmados de COVID-19, de 

acordo com a forma de transmissão. Observou-se que 66% (33) dos casos a transmissão foi local, 

14% (7) a transmissão foi importada, ou seja, a doença foi contraída em outro estado e 20% (10) 

a transmissão foi comunitária (onde não se conhece a origem da transmissão da doença). O 

município de Várzea Grande encontra-se com a forma de transmissão sendo comunitária.  

 

Figura 5. Frequência da ocorrência de casos confirmados de COVID-19, 

segundo a forma de transmissão, no período de 16/03/2020 à 12/05/2020, Várzea 

Grande/MT.  

 
             Fonte: SMS/VG 
 

Na Figura 6, é possível observar a ocorrência dos casos, segundo o sexo, no município de 

Várzea Grande/MT. Verifica-se que tem ocorrido mais casos em homens (56%) comparada a 

ocorrência em mulheres (44%), quando comparamos essa informação com os dados de Mato 

Grosso verifica-se que o cenário encontrado é diferente do município uma vez que segundo o 

Boletim Informativo nº 65 a ocorrência é maior em mulheres (52,8%) do que em homens 

(47,2%).  
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Figura 6. Casos confirmados por COVID-19, segundo o sexo, em Várzea 

Grande/MT no período de 16/03/2020 a 12/05/2020. 

 
             Fonte: SMS/VG 

 

Na Figura 7 observa-se a frequência de casos confirmados de COVID-19, segundo a 

faixa etária no período de 16 de março a 12 de maio de 2020. Verificou-se que o maior número 

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

de 21 a 30 anos (11), havendo até o momento somente 6 casos confirmados na faixa etária de 

61 a 80 anos (população considerada de maior risco). 

 

Figura 7. Frequência de casos confirmados de COVID-19, segundo a faixa etária no 

período de 16/03/2020 a 12/05/2020. 

 
      Fonte: SMS/VG 

 

 

 



 

 
 

Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 
Avenida da Feb, nº 2.138 Ponte Nova - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78. 115-806 

Fone: (65) 3632-1525 

 

Figura 8. Distribuição geográfica dos casos confirmados de COVID-19 em Várzea 

Grande/MT, segundo o bairro de residência. Período de 16/03/2020 à 30/04/2020.  

 
  Fonte: SMS/VG 

 

 

Na Figura 8, é possível observar a distribuição geográfica, segundo o bairro, dos casos 

confirmados de COVID-19 em Várzea Grande. Nos bairros Cristo Rei, Construmat e Parque do 

Lago corresponde à região do Cristo Rei obteve até o momento 13 casos confirmados. É possível 
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observar também que se têm casos confirmados da doença em vários bairros do município, sendo 

evidenciado a progressão da doença no município.   

 

Figura 9. Frequência de amostras coletadas e analisadas para COVID-19 no 

período de 03/03/2020 a 12/05/2020. 

 
                 Fonte: SMS/VG 

 

 

Na Figura 9, é possível observar o percentual de amostras coletadas dos casos 

considerados suspeitos de COVID-19 no município de Várzea Grande (207 amostras) e bem 

como o percentual de resultados positivos (13%, 26 amostras), negativos (74%, 154 amostras) 

para a doença e as amostras que aguardam resultado (1%, 3). Destaca-se que dos 50 casos 

confirmados em Várzea Grande, 28 destes foram atendidos, notificados e realizado exame 

laboratorial no município e 22 foram atendidos inicialmente, notificados e realizado exame 

laboratorial em outro município. 

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. Vale destacar que 
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de todas as amostras coletadas (207 amostras), apenas 25% (50 amostras) tiveram resultado 

positivo para COVID-19).  

 

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 e 32). 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 matem 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 
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referentes ao COVID-19, implantação de Disque Denúncia para atendimento da Vigilância 

Sanitária com a finalidade de 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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