NOTA INFORMATIVA Nº03/SMS/2021,
Nº0
DE 22 DE MARÇO DE 2021

Assunto: Classificação de risco – COVID19, município de Jaciara.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, vêm informar à
população sobre definições relacionadas à Classificação de Risco do COVID-19 no município de
Jaciara.
No dia 12 de março de 2021, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso,
através do Diário Oficial Estadual
dual, publicou novas regras de cálculo para classificar o risco de
contaminação do COVID-19
19 nos muni
municípios do Estado.
A nova base de cálculo consiste em tabulação da taxa de crescimento do númer
número
de casos confirmados de COVID
COVID-19 nos últimos 14 dias no município avaliado, relacionando à
taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado. A fonte de dados para realização deste ccálculo
está disponível no PAINEL COVID
OVID-19 – SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE no endereço
http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/.
http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/
Ao aplicarmos o método para o município de Jaciara,, do dia 07/03/2021 até a data
de ontem: 21/03/2021,
03/2021, o município passou de 2273 casos confirmados de COVID-19
19 para 2440
casos.

O cálculo da taxa de crescimento de contaminados foi de 7,34% nos últimos 14
dias,, a média de casos ativos no múnicípio foi acima de 51 casos diariamente. A taxa de
ocupação das UTI’ss do Estado se mantiveram acima de 80% nos últimos 14 dias. Sendo essas

informações necessárias para nossa classificação e aplicando esses dados na tabela do
Governo Estadual
ual temos a classificação do município de Jaciara como RISCO MODERADO
MODERADO.

MÉDIA DE CASOS ATIVOS
TAXA DE CRESCIMENTO DE
CONTAMINAÇÃO - TCC
TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE
UTI EM MATO GROSSO

AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
JACIARA NO MOMENTO

Vale ressaltar que essa avaliação pode sofrer alterações diariamente, de acordo
com a variação dos números necessári
necessários para a realização do cálculo.

Jaciara, 22 de março de 2021.
Atenciosamente,

Mari
ari Rose de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde

