
Figura 1: Atila Iamarino. Sobre a reabertura. Em 01/06/2020

O Estado de Mato Grosso no dia de 29 de maio de 2020 apresentou 2.262 casos 

confirmados da COVID-19, conforme Figura2: 

Figura 2: Boletim epidemiológico de Mato Grosso. Em 29/05/2020.

Nesse dia 29/05, pela primeira vez desde o início da pandemiapandemia no Eestado, 

o número de casos da COVID 19COVID-19 quase iguala o número de casos de SRAG. 

As,e aFiguras3 e 4 (21/04; 30/05 a 02/06) mostram a sucessão de crescimento da COVID 

19COVID-19, até ultrapassar a SRAG. Por isso, testagens são importantes para, de fato, 



isolar e controlar as pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos, esse é um 

aspecto, outro é da subnotificação. 

No dia 01/06, os casos de COVID 19COVID-19 superam os números de SRAG, 

contudo, não se sabe se eram casos represados ou devido ao maior número de testagens. 

Ainda que,, acerca dessa última possibilidade, a imprensa local não divulgou essa 

ampliação de testes. No dia 02/06, os casos de COVID superam os casos de SRAG em 

quase 100 casos. 



Figura 3: Gráfico - Número de casos da COVID 19COVID-19, SRAG e óbitos entre 30/05 
a 02/06.

Por sua vez, importante para demostrar o crescimento galopante da COVID 

19COVID-19 no Estado de Mato Grosso, em 8 dias, segue o gráfico do dia 21 de maio de 

2020 de COVID 19COVID-19 e SRAG:



Figura 4: Gráfico - Número de casos da COVID 19COVID-19, SRAG e óbitos em 

21/05/2020.

A comparação entre os gráficos, das Ffiguras 2 e 3, mostramos seguintes 

números ao comparar 32 dias de proliferação da COVID 19COVID-19 e suspeitas – 

SRAG (entre os dias 21/05 até 02/06): 

1) O acréscimo de 1.798 casos de COVID 19COVID-19; 

2) O acréscimo de 1.167 casos de SRAG; 

3) O acréscimo de 43 óbitos por COVID 19COVID-19;

4) A diferença entre o número de COVID 19COVID-19 e SRAG, no dia 21/05, 

era de 543 casos (SRAG com casos a mais);

5) A diferença entre o número de COVID 19COVID-19 e SRAG, no dia 02/06, 

era de 88 casos (COVID supera SRAG em número de casos).

Acerca do exposto, a situação toma umo rumo desastrosodos desastres em diversas 

cidades, sobre as quais, as dificuldades de resolução serão grandes desafios. É possível 

imaginar atitudes desesperadas e/ou, meramente paliativas em razão da ausência de 

planejamento e contenção do descontrole, que não poupará ninguém, sob outro aspecto, a 

busca de leitos, a falta de informações sistematizadas e de comunicação, igualmente 

agravará a situação.



Estamos deveras apreensivos e em vigília com o rumo que as cidades seguem e o 

alastramento da COVID-19 para as cidades do interior onde as estruturas hospitalares de 

atendimento são mais precárias.

Sublinhamos, que não existem expectativas concretas, sobre como e quando 

sairemos da COVID-19. Devido ao Brasil ser o epicentro do mundo da COVID 19COVID-

19, possuir uma base negacionista, render-se as pressões do mercado e não cuidar para com 

a saúde da população, assim garante-se o retorno mais rápido, contudo, aqui, o tempo de 

“retorno” deverá ser mais longo, e com resultados imprevisíveis e trágicos.

Evidenciamos como problemática extrema, a abertura sem testagem, como vem 

ocorrendo no Brasil, sobre a qual nosso país se tornou o epicentro da pandemiapandemia 

no mundo e o número de testes não se alterou,e semantém mantendo-se como um dos mais 

baixos índices do mundo, conforme se verifica no gráfico abaixo:

Figura 10: Gráfico - Total de testes por mil habitantes no dia 03 de junho de 2020.

Nesse sentido, o estado de Mato Grosso deve seguir uma linha diferente do que 

acontece no país e acelerar as testagens, considerando a notícia anteriormente 

demonstrada.

E por fim desse tópico, para além de uma melhor análise de SRAG, a estsa Ccasa 

Ministerial cabe verificar os motivos das diferenças entre os números da Secretaria 



V – Decretos Municipais e Flexibilização do Isolamento/Distanciamento social em 

Rondonópolis e Sinop.

O pedido desse expediente é para que o poder público se dedique ao máximo para 

proteger as pessoas e preservar vidas, principalmente em municípios e regiões onde existe 

tendência de maior incidência da COVID-19. 

Nesse tópico, fazer referência apenas às cidades de Rondonópolis e Sinop, ocorre 

devido à falta de recursos humanos para realizar os levantamentos de mobilidade de outros 

municípios. 

Em Rondonópolis, chamamos a atenção para cinco questões: 1) os 162 casos de 

COVID-19 confirmados em 29/05/2020; 2) A aparente perda de controle do poder público 

diante do aumento de casos confirmados e SRAG; 3) os decretos municipais alheios à 

realidade; 4) os problemas sobre os aspectos preventivos para o tratamento, 5) as 

discrepâncias entre os números da Prefeitura de Rondonópolis e do Governo do Estado - 

subnotificações.

A tendência de agravamento em Rondonópolis situou-se como Decreto nº 9.443, de 

31 março de 2020 e o Decreto nº 9.480, de 16 de abril de 2020 e se consolidou, conforme o 

gráfico abaixo “Casos COVID-19 - Discrepância entre Secretaria Estadual de Saúde de MT 

e Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (Figura 25).

Figura 25: Gráfico da diferença entre os números de casos de COVID-19 fornecido pela SES-MT e 
SMS-Roo. 



Figuras 27: Gráfico - Discrepâncias de números de casos entre SES/MT e SMS/ROO.

Sublinhamos a cidade de Sinop como outro lugar de perigo, pelos seus 25 casos de 

COVID-19 confirmados e 2 óbitos. Nesse sentido, mais especificamente, a flexibilização 

do distanciamento e isolamento social são observados no Decreto 073/2020, datado de 03 

abril; o Decreto 083/2020, de 22 de abril; e o Decreto 087/2020, de 30 de abril que acabam 

por consolidar e legitimar os riscos de disseminação e contágio do Corona-Vvírus.

Acerca do Decreto 073/2020, de 03 abril de 2020, nota-se ascensão da curva de curta 

duração em 15 e 17/04, e, outra ascensão, quase vertical e de maior duração temporal, a 

partir de 23/04 (Figura 28). Esse crescimento não foi suficiente para coibir a publicação do 

Decreto 083/2020, de 22 de abril.

Nesse contexto, a flexibilização em caso extremo permitiria realizar eventos com até 

200 pessoas, isso na quarta cidade com mais casos de COVID-19 no Brasil. Istso foi 

destaque no noticiário - “Direto ao ponto / Liberou geral” - na matéria “Prefeita autoriza 

realização de festas para até 200 convidados” publicado no dia 03.05.2020, no periódico 

virtual Repórter Virtual MT 41. Cabe o registro que esse decreto foi revogado.

Sob o ponto de vista dos povos indígenas, Sinop é local de passagem e de tratamento 

médico de povos indígenas da região norte e do Parque Indígena do Xingu.

Por fim, é importante registrar, em todos os lugares do mundo, sem exceção, os 

países, estados, cidades que não fizeram do isolamento e distanciamento social, a melhor 

maneira para frear a COVID-19, enfrentaram a morte de milhares de pessoas. Deparou-se 

41Disponível em <https://www.reportermt.com.br/direto-ao-ponto/prefeita-autoriza-realizacao-de-
festas-para-ate-200-convidados/113384>



com a necessidade desesperada de conter a propagação da COVID-19 e a emergência em 

conseguir tratar os infectados.

Figura 28: Gráfico – Cronologia, proliferação da COVID e Decretos Municipais de flexibilização 
do isolamento social em Sinop/MT. Em 08/05/2020.



 - Considerando não ser factível um Estado se considerar “seguro” da COVID-19, como 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins;

 - Considerando que o poder público e o órgão ministerial devem estar atentos, preventivos 

e cautelosos sobre medidas que flexibilizem o isolamento social;

- Considerando que no Estado de Mato Grosso as expectativas não são otimistas;

- Considerando que a flexibilização e afrouxamento do isolamento social caminha a passos 

largos no Brasil e, no Estado de Mato Grosso, não é diferente;

- Considerando que em 04/04/2020 áa 31/05/2020 o Estado de Mato Grosso apresentou os 

seguintes gráficos de casos de SRAG (evidencia COVID-19) e COVID-19;

- Considerando que os gráficos acima mencionados mostram 2.290 casos da COVID 

19COVID-19 a mais, e 2.185 casos de SRAG entre 04/04/2020 áa 31/05/2020;



























Figuras 34: Gráficos diários de casos de COVID-19 e SRAG. De 04/04/2020 a 04/05/2020. 


