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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar as ações realizadas pela 

Secretaria Municipal de Várzea Grande-MT, por meio da Comissão Estratégica 

de Combate ao COVID-19. As ações foram realizadas pensando no cenário de 

março e abril de 2020, o quantitativo de casos suspeitos e confirmados no 

município, bem como a proteção individual dos servidores da saúde nesse 

momento de pandemia.  

Vale ressaltar, que todas as medidas tomadas foram balizadas por 

Normas técnicas, instruções e recomendações do Ministério da Saúde, bem 

como por outras organizações reconhecidas no Brasil. Sem contar as normativas 

do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande-MT. A partir daí foi 

construído um planejamento para ações que pudessem atender com dignidade 

e eficiência os usuários do Sistema Único de Saúde e realizado conforme a 

mudança dos cenários.  
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1. RELATÓRIO - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA ENFRENTAMENTO AO 

COVID-19   

O Coronavírus (COVID-19) é uma doença que requer uma atenção 

especial dos Sistemas de Saúde, uma vez que, seus sintomas estão 

relacionados a quadros clínicos que variam de infecções assintomáticas à 

quadros respiratórios graves. Ainda que 80% dos pacientes infectados possam 

ser assintomáticos, 20% podem necessitar de atendimento hospitalar e 5% 

destes de suporte ventilatório. Isto requer que os países com pacientes 

acometidos por essa doença organizem e preparem seu Sistema de Saúde, bem 

como outros ramos de atividade pública e privada, para combater sua 

proliferação. 

Neste sentido, o Brasil teve seu ponto de partida legal a fim de 

normatizar o enfrentamento da Pandemia por meio das seguintes portarias: 

Portaria Nº 188, 03 de fevereiro de 2020 que Declara Emergência em Saúde 

Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); a Lei Nº 13979, 6 de fevereiro de 2020 que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 

de 2019, com medidas como isolamento e quarentena; e da Medida Provisória 

Nº 926/20 que altera alguns dispositivos da referida Lei e classifica os serviços 

essenciais, entre eles I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 

hospitalares.  

No dia 16/03/2019 de 2020 Várzea Grande notificou seu primeiro caso 

de COVID-19, o que requereu que o Município publicasse seu primeiro Decreto 

nº 15, 17 de março de 2020, da Prefeitura Município de Várzea Grande-MT, 

visando o combate a essa epidemia. Frente a essa portaria no dia 17 de março 

de 2020, o Secretário Municipal de Saúde reuniu-se com a Equipe de Gestão 

para tratar de medidas de enfrentamento ao COVID-19, e solicitou que fossem 

planejadas ações a serem realizadas conforme cenário atual. 

No dia 18/03/2020, alguns profissionais de saúde reuniram-se na 

Secretaria com o objetivo de pensar estratégias para enfrentamento do COVID-

19 na Atenção Primária, Atenção Secundária e Terciária à Saúde. Os presentes 



 

discutiram o crescente número de casos confirmados no mundo e a primeira 

morte de um paciente infectado pelo COVID 19 no Brasil.  

Reforçou-se a ideia da necessidade de medidas não farmacológicas 

como estratégia de prevenção, conforme realizado em outros países que vem 

sofrendo com a pandemia. Neste sentido, as estratégias traçadas subsidiaram 

a elaboração da Portaria nº 01 publicada em 20 de março de 2020) pelo 

Comitê Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19).  

As principais medidas na APS estavam relacionadas a suspensão de 

consultas eletivas e procedimentos que possam ser realizados após a pandemia, 

com o objetivo de priorizar os atendimentos a casos suspeitos e/ou confirmado 

de COVID-19; o fornecimento de EPIS para trabalhadores do SUS, e quando 

necessário para pacientes com sintomas respiratórios, para evitar contaminação 

e proliferação da doença; prescrição medicamentosa para pacientes com 

doenças crônicas; publicização educativa sobre COVID-19; atendimento por livre 

demanda, com classificação de risco; bem como fluxo de notificação e 

encaminhamento. 

O Horário estendido foi idealizado estrategicamente, tendo em vista a 

necessidade ampliar o acesso dos usuários aos serviços de saúde, em especial 

às ações de Atenção Primária. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde 

ampliou o horário de funcionamento de 07 unidades básicas de saúde, para 

atendimento exclusivo de usuários sintomáticos respiratórios (suspeitos de 

COVID 19). As unidades estabelecidas para implantação foram:  

✓ Centro de Saúde Jd. Imperial 

✓ Clínicas Primárias de Atenção à Saúde do Marajoara 

✓ Clínicas Primárias de Atenção à Saúde do Cristo Rei 

✓ Clínicas Primárias de Atenção à Saúde do Parque do Lago 

✓ Clínicas Primárias de Atenção à Saúde do 24 de Dezembro 

✓ Clínicas Primárias de Atenção à Saúde do Jardim Glória 

✓ Unidade de Saúde da Família São Mateus  

Paralelo a isso, solicitou a adesão de 07 Unidades de Saúde da Família 

ao programa SAÚDE NA HORA, sendo que 04 (com 03 equipes cada) tiveram a 



 

solicitação aprovada e homologada e as 03 restantes, aprovadas, porém com 

homologação ainda pendente. 

Na Atenção Secundária à Saúde, previu-se o fornecimento de EPIS 

para trabalhadores do SUS, e quando necessário para pacientes com sintomas 

respiratórios, para evitar contaminação e proliferação da doença; suspensão dos 

exames e das consultas eletivas, mas mantendo os atendimentos considerados 

essenciais para prevenção de complicações nas condições de saúde, como 

atendimentos de gravidez de alto risco, triagem neonatal, pequenas cirurgias em 

casos de abscesso ou unha encravada, consulta de ortopedia para fraturas 

recentes; os demais atendimentos serão a partir de classificação de risco. 

Também foi estabelecido a suspensão de atividades em grupo, palestras e 

reuniões e a intensificação de ações com a população de Rua de forma 

intersetorial. 

Na Saúde Bucal foi decidido a suspensão das consultas odontológicas 

nas unidades de Atenção Básica e no Centro Odontológico, bem como a redução 

em 30% dos atendimentos, com na base em classificação de Risco. Suspendeu-

se o atendimento ao Projeto Sorria, e manteve-se o atendimento Odontológico 

na Unidade de Pronto Atendimento IPASE. Essas deliberações partiram das 

recomendações do Conselho Federal de Odontologia enviadas via oficio ao 

Ministério da Saúde, e que depois se tornaram uma Nota Técnica Federal. Assim 

como o CFO, entendeu-se que o objetivo era “conter o contágio e contribuir de 

forma preventiva com a saúde dos profissionais de Odontologia e da sociedade” 

(CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2020). 

No dia 19/03/2020, discutiu-se a necessidade de implantar serviços via 

contato telefônico que auxiliasse na orientação e esclarecimento de dúvidas da 

população sobre o COVID-19, em encaminhamentos daqueles com sintomas 

suspeitos de COVID-19 para rede de atendimento, bem como o monitoramento 

de casos notificados. No que diz respeito ao monitoramento a Vigilância 

Epidemiológica já vinha desenvolvendo desde 16 de março esse trabalho, 

contudo, com o aumento dos casos era necessário agregar mais profissionais à 

equipe.  



 

Assim, definido a equipe de trabalho e o fluxo de atendimento do Serviço 

de 0800 Combate ao Covid-19, as atividades iniciaram em 26/03/2020, com a 

finalidade de orientar e esclarecer dúvidas da população sobre o COVID-19, ou/e 

encaminhar aqueles com sintomas suspeitos de COVID-19 para rede de 

atendimento. A equipe foi formada inicialmente por 06 servidores da saúde, com 

carga horária diária de 06 horas e escalas intercaladas, os quais desenvolveram 

seu trabalho na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O quantitativo de 

atendimentos realizados no mês de março e abril foi de 47 ligações, conforme 

apresentado no Gráfico - 01. 

Gráfico - 01 

 

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT 

Neste período, como já mencionado, muitos serviços sofreram 

alterações ou até mesmo a suspensão, o que pode ter contribuído para ligações 

de usuários do SUS com outras dúvidas na área da saúde.  

A nova equipe agregada ao Monitoramento para casos notificados 

como Síndrome Gripal iniciou suas atividades com 02/04/202020, com 06 

servidores da saúde que desenvolveram suas atividades em escalas de 24 horas 

no intuito de acompanhar a evolução do paciente em isolamento social. A equipe 
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contou com a supervisão da Vigilância Epidemiológica e de um profissional da 

área de medicina, no intuito de subsidiar encaminhamentos, orientações frente 

a situações de alteração no quadro e/ou alta médica. O quantitativo de casos 

monitorados até o mês de abril/2020 foi de 416. 

Gráfico - 02  

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT 

 

Os casos são monitorados logo após notificação, respeitando todas as 

orientações do Ministério da Saúde. No mês de março e abril apenas 12 casos 

foram confirmados como COVID-12, e aqueles que alcançaram a cura foram 

avaliados pela médica que compõe o Monitoramento para então poder receber 

a alta.  

O Decreto nº 15 estabeleceu o afastamento de servidores que se 

enquadrassem como Grupo de Risco, o que exigiu da Secretaria Municipal de 

Saúde o remanejamento de Profissionais que ser encontrasse em serviços que 

estivessem temporariamente suspensos. Isto porque, o Setor de Gestão de 

Pessoas recebeu em torno de 150 pedidos de afastamento, o que trouxe como 

resultado uma diminuição de servidores em exercício nas unidades de saúde.  
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Frente a este cenário, a Secretaria Municipal de Saúde remanejou 

profissionais nos três níveis de atenção, e em outras áreas, tendo em vista 

atender as necessidades das unidades de saúde frente as mudanças de cenário 

do COVID – 19 no mês de abril.  

GRÁFICO - 03 

 

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT 

O total foi de 60 servidores com perfis profissionais diferenciados, como: 

Assistentes Sociais, Apoio Administrativo, Enfermeiros, Fisioterapeutas, 

Fonoaudiólogos, Gestor Público, Maqueiros, Médicos, Nutricionistas, 

Psicólogos, Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem. 

Com o intuito de organizar o fluxo a comissão a partir de 20/03/2020 

iniciou a organização da Rede de atendimento de acasos suspeitos e 

confirmados de Covid-19 nos três níveis de atenção. Estabelecendo 

cuidados de biossegurança, definindo estrutura física e fluxo interno, como 

também referência e contra referencia nos casos atendidos no município. Tal 

atividade demandou reuniões e visitas in loco nos serviços de saúde tendo 

seu modelo definitivo concluído em 25/03/2020, com a reunião com gestores 

para validação do fluxo estabelecido.  
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Em 21/03/2020 iniciou-se o planejamento e previsão de insumos e 

EPIS, foram construído listagem com descrições técnicas de cada Equipamento 

de Proteção individual - EPI, respeitando as normas da Anvisa, dos Conselhos 

de classes e deliberações da associação Brasileira de infectologia e Controle de 

Infecção Hospitalar Estadual.  Está previsão de EPI foi construída no intuito de 

atender o município durante 04 meses, tendo por base o quantitativo utilizado no 

HPSMVG.  

Em 22/03/2020, após a definição do EPI iniciou a discussão sobre o uso 

e a construção de um roteiro instrutivo, na intenção de realizar educação 

continuada com os trabalhadores em saúde no município. Assim em 24 de março 

foi produzido um vídeo sobre Paramentação e Desparamentação para 

assistência ao paciente portador de Covid-19. Com este material, em 

27/03/2020 e 02/04/2020, uma equipe de profissionais (integrantes da comissão 

instituída posteriormente) visitou as unidades de saúde para atividades de 

educação continuada e o treinamento de paramentação e desparamentação dos 

profissionais em saúde, frente ao COVID-19. 

Percebendo a necessidade instruir a população sobre a necessidade de 

distanciamento social em 23/03/202 houve a circulação de carro de som com 

mensagens orientativas. A mensagem vinculada alcançou todos os bairros de 

Várzea Grande com objetivo de adesão por parte dos cidadãos das medidas 

para evitar a proliferação da doença. 

O Ministério da Saúde declara que o contagio pela COVID-19 ocorre de 

uma pessoa doente para outra, por meio do meio do contato, e uma das formas 

de evitar a contaminação é o distanciamento social. Esse período de 

distanciamento social traz mudanças no cotidiano das pessoas, o que pode 

alterar o quadro de saúde mental dos cidadãos, por isso foi implantado me 

26/03/2020 o Serviço de 0800 Apoio Psicológico da SMS-VG. A equipe foi 

composta inicialmente por 02 atendentes que ao receber as ligações de cidadãos 

interessados no serviço ofertado repassavam aos Psicólogos (07). Entre o mês 

de maio e abril 39 pessoas procuraram apoio psicológico, contudo, os 

atendimentos totalizaram em 54 já que há pessoas que foram atendidas outras 

vezes.   



 

Neste mesmo sentido, a Coordenação de Saúde Mental elaborou o 

Plano Emergencial da Rede de Atenção Psicossocial em 13/04/2020, no 

intuito de contribuir para a diminuição do impacto na saúde mental dos 

munícipes. Estabelecendo nesse plano o serviço a ser prestado em cenário de 

COVID-19 nos serviços de saúde mental, indicações farmacológicas e 

terapêuticas, materiais e insumos a serem utilizados na assistência ao paciente.

 Esse cenário de pandemia também requer que sejam estabelecidos 

alguns protocolos assistenciais, a fim de que o atendimento nas unidades de 

saúde seja realizado de forma técnica e responsável. Por isso, a partir de 

29/03/2020 foram elaborados os seguintes protocolos assistenciais: 

Protocolo clinico do uso da cloroquina, Protocolo Clinico de intubação. 

Nesse período também foi elaborada e instituído Formulário de 

encaminhamento da atenção básica para UPA, Fluxograma de preparo de 

corpo. 

No dia 31/03/2020 foi Publicado a Portaria que institui a Comissão 

estratégica do COVID-19, no intuito de tornar pública a equipe instituída pelo 

Secretário Municipal de Saúde. O Objetivo da Comissão e monitorar e adotar 

medidas de enfrentamento de emergência em saúde pública decorrente do 

Coronavírus. A equipe é composta por equipe multiprofissional e com atuação 

nos três níveis de atenção. 

Ainda tendo em vista a educação continuada, nos dias 31/03/2020, 

02/04/2020, 04/04/2020 os profissionais de Fisioterapia remanejados da Atenção 

Secundária à Saúde para o Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande 

receberam Capacitação sobre a rotina do setor COVID-19 sobre a 

parametrização e descontaminação.  

Em 06/04/2020, a Comissão reviu o planejamento estratégico situacional 

municipal elaborado e as ações já executadas e em andamento, no intuito de 

organizar e otimizar o trabalho. Neste momento organizacional foram elencadas 

ações por cenários pandêmicos (aumento de casos a implementação de novos 

fluxos e estruturação da rede de saúde). Neste mesmo dia, em reunião com a 

vigilância discutiu ações sanitárias nos comércios e transportes urbanos. 



 

No dia 07/04/2020 a 10/04/2020 foram realizadas visitas nas unidades 

de atenção básica no intuito de instruir os profissionais e verificar a efetivação 

do Fluxo de atendimento e manejo clinico dos casos de pacientes suspeitos ou 

confirmados de COVID 19 na Atenção Primária à Saúde. 

Tendo em vista, a necessidade de reforçar o uso correto de EPI em 

13/04/2020 foi elaborado um informe prático sobre uso para todos os setores e 

serviços municipais.  Assim em 14/04/2020 foi realizado reunião com membros 

da CCIH dos serviços da Atenção Secundária e Atenção Terciaria do município 

de Várzea Grande. O Objetivo da reunião foi uniformar o uso de EPI na 

assistência e organizar o fluxo, medidas de biossegurança, na mudança do 

cenário em relação ao aumento de casos e consequentemente aumento da 

demanda dos serviços.  

A necessidade de rever alguns atendimentos considerados essenciais 

para evitar condições crônicas de saúde levou a Comissão a discutir o retorno 

de alguns serviços e a implantação do Telessaúde. Desta maneira, definiu-se a 

organização e o retorno de atendimentos Pré-natal com exames médicos, 

laboratoriais e de ultrasson, bem como a continuidade de organização do 

Telessaúde para dia 27/04/2020, obedecendo todos os protocolos de 

atendimento ao público de risco. 

O Telessaúde é uma ferramenta que auxilia os serviços de saúde no 

atendimento aos usuários do SUS, com educação permanente de profissionais 

e teleconsultoria. Pensando que nesse momento de pandemia, é importante criar 

ferramentas que permitam o a resolutividade na atenção básica, foram 

realizadas 03 videoconferências (23/04, 24/04,30/04) com participação de 

especialistas do Município, para orientação sobre como será ofertado esse 

serviço por meio de teleconsultoria. Realizamos ainda, planejamento para visitas 

in loco nas unidades onde serão implantados projetos pilotos do serviço 

proposto.    

O UNIVAG já é parceiro do Município no atendimento à pacientes na 

Clínica Integrada, então, pensou-se que seria mais uma possibilidade de agregar 

um maior número de especialistas. Foi realizada 02 reuniões, a primeira em 

22/04/2020 com Vice-reitor do UNIVAG e sua equipe de coordenação do Curso 



 

de medicina, e a outra em 28/04/20 com a mesma equipe do UNIVAG e o 

representante do Telessaúde em Várzea Grande. Na reunião os presentes 

demonstraram interesse em aderir ao serviço proposto.  
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