
Jaciara-MT, 23 de maio de 2020. 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº 09 

 

Prezados (as) Senhores (as), 
 

A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, apresentar esclarecimentos e informações 

oportunas a respeito do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Jaciara-MT. 

SUSPEITOS DESFECHO 

Casos Notificados 
Síndrome Respiratória 

Aguda Grave + Síndrome 
Gripal (SRAG + SG) 

Casos 
Monitorados 

(domicílio) 

Casos 
Descartados 

COVID-19 
Testes Rápidos 

Casos 
Descartados 

COVID-19 
RT-PCR  

Casos 
Confirmados 

COVID-19 

Casos 
Recuperados 

COVID-19 

Óbitos 
Confirmados 

COVID-19 

144 33 85 35 24 12 0 
 

Orientação para a leitura do informativo diário simplificado, divulgado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, através das redes sociais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificados/Suspeitos: Casos de Síndrome 

Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave 

que colheram amostras e aguardam resultados 

dos Laboratórios. 

Isolamento Domiciliar: Casos que estão sendo 

monitorados diariamente, independente de 

coletas de amostras. Ex: Pessoas que vieram de 

outros países/cidades. 

Descartados: Casos notificados que testaram 

negativo para COVID-19 ou tiveram resultados 

positivos para outras Doenças. Ex: Dengue. 

Confirmados: Casos notificados que testaram 

positivo para COVID-19 e tiveram confirmação 

pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Recuperados: Casos confirmados que evoluíram 

para cura, após 14 dias de monitoramento dos 

primeiros sintomas apresentados. 



 

Distribuição por bairro dos casos confirmados de COVID-19 no município de Jaciara-MT: 

Bairro (Ordem Alfabética) Número de casos 

Centro 01 

COHAB São Lourenço 01 

Jardim Aeroporto 01 

Jardim Aeroporto 2 01 

Jardim Clementina 04 

Jardim Vitória 02 

Planalto 05 

Residencial Flamboyan 01 

Santo Antônio 01 

São Sebastião 03 

Vale Formoso 03 

Zé Araçá 01 

TOTAL DE CASOS 24 

 

Nossa estratégia, no momento, foca-se na identificação, notificação, isolamento, investigação e 

monitoramento de novos casos suspeitos, além de recomendações de intensificação de vigilância e atenção por 

parte das equipes de saúde e toda a população do Município. 

A recomendação, por parte desta Secretaria, é de prudência e bom-senso, quando impossível o 

isolamento social. A população, nestes casos, é também responsável diretamente pela circulação e prevenção da 

propagação do vírus na região. As orientações quanto a procurar uma Unidade de Saúde se apresentar sintomas 

como: Febre, tosse, dor no corpo, dores de garganta, dificuldade respiratória, continuam sendo reforçadas 

diariamente em nossas ações.  

Portanto, devemos adotar as Precauções Padrão a fim de evitarmos nossa exposição e propagação do 

vírus. 

Precauções padrão - Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios: Lavar as 

mãos freqüentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um 

desinfetante para as mãos à base de álcool: como álcool em gel, álcool 70%.  

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas ou higienizadas.  

• Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente.  

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

• Recomendável o uso de máscaras (artesanais ou industriais) em vias e locais públicos.  

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência.  

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo 

Coronavírus. 



Aproveitando a oportunidade apresentamos alguns números de vacinação da 22ª Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Influenza alcançados até o dia 22/05/2020: 

Grupo Prioritário Meta População Doses Aplicadas Meta Alcançada 

Idosos (60 anos e mais) 90% 2.330 2.571 110,34% 

Trabalhador de Saúde 90% 584 496 84,93% 

Crianças até 5 anos 90% 2.206 1.126 51,04% 

Gestantes 90% 324 153 47,22% 

Puérperas 90% 53 20 37,74% 

Adultos de 55 a 59 anos 90% 1.043 225 21,57% 

Cobertura TOTAL da Campanha 90% 6.540 4.591 70,20% 

  

Informamos que a campanha segue até o dia 22 de maio e que professores, crianças de 6 meses a 5 anos, 

grávidas, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais e pessoas com deficiência continuam sendo vacinadas 

na 3ª etapa da campanha que começou no dia 09 de maio. 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


