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Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19)
Diante dos casos de doença respiratória que
iniciaram na China, causados pelo novo
coronavírus (COVID-19), o Ministério da
Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde estão estabelecendo estratégias para
preparar o sistema de vigilância e a rede de saúde
para identificar os casos suspeitos do novo
coronavírus e estabelecer as medidas de manejo,
prevenção e controle. O número de países com
casos da doença aumenta diariamente e, com
isso, a definição de caso foi alterada.
Não foi possível atualizar as informações do
Brasil, pois a plataforma IVIS continua em
manutenção até o fechamento desta nota
informativa.

Com a ampliação de países e a confirmação dos
casos no Brasil, o estado de Mato Grosso passou
a identificar possíveis casos suspeitos e o Centro
de Operações de Emergências em Saúde Pública
(COE-MT) ampliou o monitoramento de casos no
estado.
Esse monitoramento acontece diariamente e as
informações desta nota são referentes ao período
das 12h do dia anterior até as 12h da data da
publicação.
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Monitoramento dos Casos em Mato Grosso
Distribuição de Casos Suspeitos de COVID-19 notificados em Mato Grosso - 26/02 a 20/03/2020.
Município de Notificação
CUIABÁ **
LUCAS DO RIO VERDE
RONDONÓPOLIS*
CAMPO NOVO DO PARECIS
SINOP
VÁRZEA GRANDE
ARAPUTANGA
CÁCERES
SAPEZAL
TANGARA DA SERRRA
ALTA FLORESTA
APIACÁS
ARIPUANA
DIAMANTINO
GLÓRIA D'OESTE
PRIMAVERA DO LESTE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
CAMPO VERDE
NOVA XAVANTINA
ALTO ARAGUAIA
ALTO TAQUARI
ARENAPOLIS
COMODORO
COTRIGUAÇU
IPIRANGA DO NORTE
JUÍNA
JURUENA
NOVA MONTE VERDE
NOVA MUTUM
NOVA OLIMPIA
NOVO HORIZONTE DO NORTE
PEDRA PRETA
PEIXOTO DE AZEVEDO
PONTAL DO ARAGUAIA
PONTES E LACERDA
POXORÉO
RONDOLANDIA
SORRISO
VILA BELLA STA TRINDADE
Total Geral

CONFIRMADO
1

TIPO DE CASOS
SUSPEITO
DESCARTADOS
27
4
6
5
3
2
4
1
3
2
1
3
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3
1
2
3
1
1
4
1
3
3

3
3
2
2
2
2

3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

73

16

1
33

TOTAL
32
9
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
123

Fonte: CIEVS MT
* Municípios com diagnóstico de COVID-19 por laboratório privado aguardando contraprova.
** Dados parciais, o município não encaminhou os dados atualizados até o fechamento desta nota informativa.

O estado apresentou, até o momento, 123 casos, sendo que 01 (0,81%) foi confirmado, 73
(59.35%) são suspeitos, 16 (13,01%) foram descartados – destes, 5 casos apresentaram resultados
positivo para Influenza B – e 33 (26.33%) foram excluídos por não preencherem critérios de
definição de caso para COVID-19. Informamos que o sistema de informação oficial segue instável
e que é possível que os dados fiquem discordantes da plataforma do Ministério da Saúde.
Os (2) casos suspeitos que apresentaram diagnóstico confirmado em laboratório privado,
nos municípios de Cuiabá e Rondonópolis, aguardam a realização de exames de contraprova no
Lacen-MT, para validação do resultado divulgado ou que apresentem documentação
comprobatória dos laboratórios de referência nacional validando suas análises.
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De acordo com o Plano de Contingência de Mato Grosso, o nível de resposta está no nível
2 - Emergência/Contenção, que implica em ações mais específicas da rede de serviços de saúde.
A equipe reforça a toda a população que mantenham as medidas de controle e prevenção
citadas ao final desta nota.
Laboratório
O laboratório Carlos Chagas já apresentou documento necessários para sua validação, que o torna
apto a realização dos exames em Mato Grosso.

Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza
● Terá início em Mato Grosso, no dia 23/03/2020, a Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza. Nesta primeira etapa da campanha devem ser vacinados somente idosos e profissionais da
saúde. Como a orientação é para evitar aglomeração, a fim de mitigar a propagação do COVID-19, a
orientação às Secretarias Municipais de Saúde é de que os pontos de vacinação sejam em lugares
arejados.
● A vacinação que previne a influenza não imuniza a população do COVID-19, mas é uma forma de
auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico
para coronavírus.

Medidas de prevenção e controle

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por COVID-19. A melhor maneira de prevenir a
infecção é evitar ser exposto ao vírus.
Precauções padrão - Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios:
Lavar as mãos frequentemente 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.
● Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
● 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.
● Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Esses são hábitos diários que podem
ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo coronavírus.
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