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Introdução 

 

 Em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial da Saúde foi informada pelo 

Departamento de Saúde da China sobre a ocorrência de casos de pneumonia de causa 

desconhecida, posteriormente atribuídos a doença infecciosa causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19). A partir então, casos de COVID-19 vem sendo registrados no 

mundo todo, totalizando 9.473.214 casos e 484.249 mortes em 26 de junho de 2020 

(OPAS, 2020). Neste cenário, o Brasil notificou 1.274.974 (13,5%) casos confirmados e 

55.961 (11,5%) óbitos por COVID-19, com letalidade de 4,4% (BRASIL, 2020). 

 No estado de Mato Grosso os primeiros casos foram confirmados em março de 

2020, com o registro do primeiro óbito no mês seguinte. De acordo com o Boletim 

Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de 26 de junho de 2020 haviam 13.406 

casos de COVID-19 e 504 óbitos registrados em diversas cidades do Estado, sendo 

constatada transmissão comunitária em muitas destas (MATO GROSSO, 2020). No 

município de Sinop, cuja transmissão é comunitária, a infecção vem se espalhando por 

todo o município e o número de casos e óbitos aumentando diariamente. 

 Além da implementação de medidas de prevenção e controle da infecção é 

importante que haja a vigilância ativa dos casos confirmados e suspeitos por COVID-19. 

Nesse sentido, o projeto de extensão “Vigilância COVID-19” em cooperação técnica com 

a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop 

(SMS) vem realizando o monitoramento de casos de COVID-19 com exame diagnóstico 

por RT-PCR desde maio de 2020. Os casos reportados a esta Diretoria são monitorados 

via telefone por um período de até 14 dias após o início dos sinais e sintomas1. O critério 

adotado para encerramento do monitoramento é o paciente estar assintomático por 72 

horas nos últimos três dias do período de seguimento.  

 O projeto é supervisionado por docentes dos cursos de graduação em 

Enfermagem e Medicina da UFMT- Campus Sinop e conta com médicos que avaliam, de 

forma remota (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020), o estado de saúde informado 

pelo paciente e determinam condutas. Em casos de identificação de sinais de alarme, os 

pacientes são encaminhados para serviços de saúde com fluxo organizado previamente.  

                                                           
1 A depender do momento em que o caso é reportado à Diretoria de Vigilância da SMS. 



 
 

 

 
 

 Na Figura 1 são apresentados os resultados do monitoramento realizado para 

330 casos confirmados para COVID-19 em indivíduos residentes em Sinop durante o 

período de análise2. Destes, foram monitorados 165 pacientes, encaminhados quatro 

pacientes para Unidades de Pronto Atendimento e de Síndrome Gripal; 58 pacientes 

ainda estão em monitoramento. Os indivíduos não monitorados corresponderam a: i) 

casos reportados entre março, abril ou reportados após período de seguimento de 14 

dias; ii) óbitos; iii) sem número de telefone informado, número inexistente ou não é do 

paciente; iv) pacientes não colaborativos ou v) pacientes cujo o contato foi sem sucesso 

após múltiplas tentativas. 

Figura 1 – Desfechos do monitoramento telefônico realizado no período de 

análise (N=330). 

*reportados somente após óbito comprovado, **casos de março, abril ou 

reportados após período de seguimento de 14 dias. 

 

                                                           
2 O período de análise correspondeu de março às 10:00 de 26 de junho de 2020. 



 
 

3 
 

Caracterização dos casos confirmados para COVID-19 em Sinop 

 

 Foram identificados 330 casos confirmados para COVID-19 em indivíduos 

residentes em Sinop durante o período de análise3. Dentre os registros que continham 

informação sobre sexo, 120 (48%) era do sexo masculino (Figura 2). 

 

Figura 2 – Sexo dos casos confirmados por RT-PCR detectáveis 

para SARS-CoV2, Sinop-MT, março a 26/06/2020*. 

*97 registros não apresentavam informação sobre sexo e não foram 

incluídos na análise. 

 

 A maioria dos indivíduos confirmados para COVID-19 tinham idade entre 30 e 39 

anos (30%) (Figura 3). Os idosos corresponderam a 29 (12%) casos e as crianças foram o 

grupo etário menos representativo entre os casos suspeitos, 6 (2,5%) casos no total. 

 

 

 

 

  

                                                           
3 O período de análise correspondeu de março às 10:00 de 26 de junho de 2020. 
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Figura 3 – Faixa etária por sexo dos casos por RT-PCR detectáveis para SARS-CoV2, 

Sinop-MT, março a 26/06/2020*. 

*94 registros não apresentavam informação sobre idade/data de nascimento e não foram 

incluídos na análise. 

 

 Em relação à escolaridade, a maioria tem ensino superior completo (39,2%), 

seguido por ensino médio completo (26,7%) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Escolaridade dos casos por RT-PCR detectáveis para SARS-CoV2, Sinop-

MT, março a 26/06/2020*. 

*210 registros não apresentavam informação sobre escolaridade e não foram incluídos 

na análise. 
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 Foram investigadas informações a respeito do tipo de acesso ao serviço de saúde 

para 115 pacientes, dos quais 93 (80%) indivíduos relataram possuir plano de saúde 

suplementar; 19 (17%) eram usuários do SUS (Figura 5). Dentre os demais, apenas um 

declarou acesso à saúde privada e dois possuíam planos de assistência que garantem 

descontos em consultas médicas (3%).  

 

Figura 5 – Acesso aos serviços de saúde dos casos por RT-PCR 

detectáveis para SARS-CoV2, Sinop-MT, março a 25/06/2020*. 

*215 registros não apresentavam informação sobre tipo de acesso ao serviço 

de saúde e não foram incluídos na análise. 

 

 Febre e tosse foram os sinais e sintomas mais frequentes no momento em que 

os pacientes procuraram um serviço de saúde, sendo referidas por 137 e 125 pacientes, 

respectivamente (Figura 6). Dos 61 pacientes que apresentavam dificuldade respiratória 

no momento da notificação, 16 (26%) deles tiveram níveis de saturação de oxigênio 

<95%.  
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Figura 6 – Sinais e sintomas relatados no momento inicial da infecção dos casos por RT-

PCR detectáveis para SARS-CoV2, Sinop-MT, março a 26/06/2020*. 

*128 registros não apresentavam informação sobre sinais e sintomas e não foram incluídos na 

análise. 

 

 Dentre 330 pacientes, 147 (65%) declararam não possuir nenhuma condição de 

saúde especial/fator de risco; 43 (24%) declararam possuir uma ou mais. Destes, a 

doença cardíaca foi referida por 23 (53%) pacientes, diabetes por 12 (28%) e doença 

pulmonar por 4 (9%) (Figura 7). 
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Figura 7 – Condições de saúde/fator de risco declarados pelos indivíduos com RT-PCR 

detectável para SARS-CoV2, Sinop-MT, março a 26/06/2020*. 

*140 registros não apresentavam informação sobre condições de saúde/fator de risco e não 

foram incluídos na análise. 
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Mapeamento dos casos e óbitos confirmados por COVID-19 em Sinop 

 

 Os casos confirmados de COVID-19 em Sinop apresentaram maior frequência em 

bairros próximos a área central do município, como os bairros Jardim Imperial, Jardim 

das Violetas, Jardim Botânico, Jardim Paraíso I, e região Oeste como, Jardim das Nações, 

Residencial Nossa Senhora Aparecida e Residencial Aquarela Brasil (Figura 8). 

 Na Figura 8 é possível observar os óbitos confirmados por COVID-19 no período 

de análise. Estes foram localizados em diversas regiões de Sinop, inclusive naquelas com 

menor frequência de casos confirmados para COVID-19.

 

Figura 8 – Distribuição dos casos confirmados por RT-PCR detectáveis para SARS-CoV2 
por bairro e óbitos por COVID-19 georreferenciados, em Sinop-MT, março a 
26/06/2020*. 
*Foram mapeados 223 registros de casos confirmados e 15 registros de óbitos para COVID-19; 107 
registros de casos confirmados e quatro registros de óbitos não foram não incluídos no mapeamento 
devido ausência de informação sobre endereço. 



 
 

9 
 

Notas metodológicas 

 

 Para as análises foram utilizados dados de casos confirmados para COVID-19 por 

RT-PCR de residentes em Sinop/MT, no período de março a 26 de junho de 2020. Os 

dados foram disponibilizados pela Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS, por acordo 

de cooperação técnica com a Universidade Federal de Mato Grosso-Campus Sinop no 

projeto de extensão “Vigilância COVID-19”, vinculado ao programa de extensão “UFMT 

contra o corona”. 

 As análises descritivas foram realizadas por cálculo de frequências absoluta e 

relativa das variáveis sexo, faixa etária, escolaridade, tipo de acesso ao serviço de saúde, 

sinais e sintomas, condições de saúde/fator de risco e endereço. Os dados foram 

extraídos em 26 de junho de 2020 às 10:00 em arquivo Excel, convertido para arquivo 

Stata (v. 12.0). Foram realizados procedimentos de limpeza e de padronização do 

conteúdo das variáveis e dados de identificação nominal do sujeito foram excluídos.  

 Utilizou-se a malha digital dos bairros de Sinop do último Censo Demográfico do 

IBGE ocorrido em 2010, no entanto houve necessidade de inclusão das áreas verdes e 

de novos bairros surgidos após este ano. Os óbitos foram georreferenciados por meio 

de coordenadas Universal Transversa de Mercator (WGS 84). Para a elaboração do mapa 

foram utilizados os software Google Earth e Qgis 2.14.  

 Os resultados destas análises foram apresentados por tabelas, gráficos e mapa. 
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ANEXO A – Proposta de Boletim Epidemiológico - 07 de junho de 2020 
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ANEXO B – Mapa de distribuição de casos confirmados para COVID-19 de residentes 

em Sinop - 18 de junho de 2020 
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ANEXO C – Mapa de distribuição de casos de síndrome gripal de residentes em Sinop - 

18 de junho de 2020 
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