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À 

Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT 

Prof. Dr. Evandro Soares da Silva 

  

Magnífico Reitor, 

O Comitê de Prevenção COVID-19 da Universidade Federal de Mato Grosso, reunido nesta 

data e considerando: 

 

 

1. Segundo o painel coronavírus do Ministério da Saúde, foram confirmados 10.517.232 

casos e 254.221 mortes por covid-19 no Brasil ao final da 8ª semana epidemiológica (27 

de fevereiro de 2021). As primeiras semanas epidemiológicas de 2021 foram de maior 

número de casos confirmados por semana desde o início dos casos no Brasil (Figura 1). 

Foi registrado o maior número de óbitos por semana epidemiológica desde o início da 

pandemia, foram 8.244 óbitos, o que representa uma média de 1.178 óbitos por dia (Figura 

2). 

 

 

Figura 1: Casos novos de COVID-19 por Semana Epidemiológica de notificação. Brasil, 27 

de fevereiro de 2021.  

 

Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 
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Figura 2: Óbitos por COVID-19 por semana epidemiológica de notificação. Brasil, 27 de 

fevereiro de 2021. 

 

Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 

 

 

 

2. Segundo a iniciativa Rede Genômica da Fiocruz, mais de 60 linhagens do novo 

coronavírus já foram identificadas no país, com predomínio das linhagens B.1.1.33 e 

B.1.1.28, que apresentam circulação nacional desde março de 2020. A linhagem B.1.1.28 

deu origem a duas linhagens que passaram a circular mais recentemente no país, a P.1 e 

a P.2, denominadas cientificamente de “variantes de preocupação”. No estado de Mato 

Grosso ainda não foi confirmada a presença da variante P.1. originária do Amazonas, 

entretanto, vale destacar o pequeno número de sequenciamentos realizados no estado, 

sendo apenas 9 genomas sequenciados do total de 1.109 realizados até dia 19 de fevereiro 

de 2021 no Brasil. O estado encontra-se à frente apenas do Mato Grosso do Sul (1), Piauí 

(2) e Espírito Santo (7)1, quanto ao número de genomas sequenciados. Desta forma, a 

pergunta que devemos considerar não é se a variante P.1. está presente entre os casos 

registrados no estado, mas sim em qual proporção dos casos. 

3. Mais recentemente, por meio do estudo que analisou mais de 740 mil exames de casos 

de covid-19 no Brasil, foram verificados 25 genomas pertencentes à variante viral B1.1.7. 

do SARS-CoV-2, originária na Inglaterra2, sendo um caso de Cuiabá e outro de 

Primavera do Leste em Mato Grosso. Segundo o Grupo Consultivo de Ameaças de Vírus 

                                                        
1 Rede Genômica Fiocruz – análise por estado - http://www.genomahcov.fiocruz.br/tabela-de-dados/. 
2 Fonte: http://www.mt.gov.br/-/16573722-estudo-identifica-variante-inglesa-da-covid-19-em-mato-
grosso 
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Respiratórios Novos e Emergentes (NERVTAG), que é um órgão consultivo que 

assessora o Chefe do Governo do Reino Unido, resultados de estudos científicos indicam 

que além de dotadas de mecanismos de disseminação mais efetivos, há uma real 

possibilidade de essa variante apresentar maior severidade3. Em poucas semanas, essa 

variante se tornou a dominante no Reino Unido, o que deve ser exemplo para os países 

onde ela começou a circular. 

4. Destaca-se a expressiva elevação da taxa de ocupação dos leitos de UTI pactuados 

no estado. Mesmo o governo do estado tendo ampliado o número de leitos de 406 em 

06 de fevereiro para 474 em 27 de fevereiro (aumento de 68 leitos de UTI - Figura 2), 

essa taxa passou de 79% para 84% nesse período (Figura 3), ou seja, a ampliação do 

número de leitos de UTI não assegurará o atendimento de todos os pacientes graves se 

essa velocidade de transmissão se mantiver. 

 

Figura 2: Número de leitos de UTI pactuados em Mato Grosso no último dia das oito 

primeiras semanas epidemiológicas concluídas até 27 de fevereiro de 2021. 

 

 

Figura 3: Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria (%) em Mato Grosso no último dia 

das oito primeiras semanas epidemiológicas concluídas até 27 de fevereiro de 2021. 

 

                                                        
3 Fonte: https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-
concern-b117 
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5. Segundo o Painel interativo da SES-MT atualizado em 27 de fevereiro de 2021 às 17 

horas e 14 minutos, foram 250.526 casos e 5.786 óbitos confirmados por COVID-19, até 

essa data, no estado de Mato Grosso. Foram 5.070 casos confirmados na semana 

epidemiológica 08, devendo ser considerada a demora para a entrada dos registros no 

sistema, a exemplo do valor registrado no último relatório deste comitê para a recém 

concluída semana epidemiológica (SE 05), em que havia a informação de 4.978 casos 

confirmados e hoje, esse valor é de 6.548 (Figura 3). Quanto aos óbitos, entre as semanas 

04 e 07 (de 24 de janeiro a 20 de fevereiro) foi registrado a média de 165 óbitos por 

semana, o que representa uma média de aproximadamente 24 óbitos por dia no estado 

(Figura 4).  

 

Figura 4: Casos de COVID-19 no estado de Mato Grosso por SE, 27 de fevereiro de 2021. 

 
Fonte: http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/; dados do dia 27 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Figura 5: Óbitos por COVID-19 no estado de Mato Grosso por semana epidemiológica, 27 

de fevereiro 2021.  

 
Fonte: http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/; dados do dia 27 de fevereiro de 2021. 
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6. Em 01 de março de 2021 o Conselho Nacional de secretários de Saúde (CONASS) 

publicou nota à nação brasileira destacando a necessidade de “restrição em nível máximo 

nas regiões com ocupação de leitos acima de 85% e tendência de elevação no número de 

casos e óbitos”, incluindo a “a suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da 

educação do país”4. 

7. Em relação a avaliação do momento epidemiológico para a classificação das Regiões 

de Saúde em que estão localizados os quatro campi da UFMT, conforme as diretrizes 

apresentadas por este comitê para a organização da retomada de atividades presenciais 

(Processo SEI: 23108.087123/2020-04), verifica-se a elevação do número de internações 

e consequente aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI na Região da Baixada 

Cuiabana (ultrapassando 80%). Neste último, na última semana diminuiu para 75,4% na 

última semana, devido ao aumento de 10 leitos de UTI pactuados em Lucas do Rio Verde 

(Tabela 2). A SE 08 (21 a 27 de fevereiro de 2021) classifica-se como momento 

epidemiológico preto na Região da Baixada Cuiabana, laranja na Região Garças Araguaia 

e vermelha nas Regiões de Garças Araguaia e Teles Pires. Porém, tendo em vista as 4 

semanas anteriores, a fase de flexibilização se configura como de máxima restrição para 

o Campus de Cuiabá/Várzea Grande (fase 1) e como retorno parcial e gradual para os 

campi de Sinop e Araguaia (fase 2) (Quadro 2). 

 

Tabela 2: Dados utilizados para o cálculo do momento epidemiológico nas últimas quatro 

semanas epidemiológicas, segundo Região de Saúde de Mato Grosso de 21/02/2020 a 27/02/2021. 

Indicador 

Baixada Cuiabana Garças Araguaia Teles Pires 

SE 

05 

SE 

06 

SE 

07 

SE 

08 

SE 

05 

SE 

06 

SE 

07 

SE 

08 

SE 

05 

SE 

06 

SE 

07 

SE 

08 

Taxa de Ocupação Região 68,5 63,4 66,7 81,2 77,8 88,9 77,8 44,4 90,2 85,4 82,4 75,4 

Leitos UTI / 100 mil hab. 

Região 
23,8 24,8 26,9 27,8 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Casos novos 1293 1632 1729 1678 303 347 330 165 1042 933 858 675 

Internações 275 306 367 751 41 55 62 43 77 79 84 136 

Óbitos 63 65 73 50 10 4 4 7 14 12 12 9 

                                                        
4 Disponível em: https://www.conass.org.br/carta-dos-secretarios-estaduais-de-saude-a-nacao-
brasileira/ 
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SE: semana epidemiológica; Fonte: http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/ (Dados acessados: 

27/02/2021);  *Para caracterizar a Fase de Implementação, considera-se as 4 semanas anteriores. 
 

 

Quadro 2: Evolução epidemiológica do estado de Mato Grosso, nas cidades onde situam-se 

Campus da UFMT, segundo Semana Epidemiológica. Mato Grosso. 

  

Campus 

Classificação 

Atual 

  
SE 

49 

SE 

50 

SE 

51 SE 52 SE 53 

SE 

1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 SE 6 SE 7 SE 8 

  

29/11 

a 

5/12 

6/12 

a 

12/12 

13/12 

a 

19/12 

(20/12 

a 

26/12) 

(27/12 

a 

02/01) 

(3/1 

a 

9/1) 

(10/1 

a 

16/1) 

(17/1 

a 

23/1) 

(24/1 

a 

30/1) 

31/01 

a 

06/02 

07/02 

a 

13/02 

14/02 

a 

20/02 

21/02 

a 

27/02 

Cuiabá 

Várzea 

Grande 

1,0* 

  

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 

Araguaia 2,0* 

  

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

Sinop 2,0* 

  

2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

SE: semana epidemiológica; Fonte: http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/ (Dados acessados: 

27/02/2021);  *Para caracterizar a Fase de Implementação, considera-se as 4 semanas anteriores. 
 

 

Considera que: 

As primeiras semanas do ano de 2021 apresentaram números elevados de casos, 

internações e óbitos por COVID-19 no Brasil, no estado de Mato Grosso e nas três regiões 

de saúde onde encontram-se os campi da UFMT. A presença das novas variantes em 

circulação no país, a baixa adesão às medidas de distanciamento físico e a falta de um 

programa de vacinação efetivo e célere, configuram-se num cenário preocupante de colapso 

do sistema de saúde com o custo de muitas vidas perdidas. A capacidade instalada para 

atendimento de casos graves de Covid-19 ainda apresenta importante disparidade entre as 

regiões de saúde, mesmo com a abertura de leitos, sua maioria estão concentrados em Cuiabá 

e Várzea Grande. 

A portaria do MEC Nº 1.038, de 7 de dezembro de 2020, autoriza o retorno das 

atividades pedagógicas presenciais para 01 de março de 2021. Entretanto, a portaria 

1.038/2020 também nos traz que "os recursos educacionais digitais, tecnologias de 

informação e comunicação ou outros meios convencionais poderão ser utilizados em caráter 

excepcional, para integralização da carga horária das atividades pedagógicas". 

Adicionalmente, o Ministério da Educação, homologou através do Parecer nº 19, do 
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Conselho Nacional de Educação (CNE), a permissão para atividades remotas no ensino 

básico e superior em todo o país até 31 de dezembro de 2021. 

 Inicialmente ressaltamos que, o presente relatório limita-se aos aspectos técnicos de 

assuntos sensíveis à prevenção e proliferação decorrente da Covid-19 no âmbito da 

Universidade Federal de Mato Grosso, abstendo-se quanto aos outros aspectos que se refiram 

ao exercício da competência e da discricionariedade administrativa a cargo das autoridades 

competentes.  

Sendo assim, após reunião do Comitê de Prevenção Covid-19 e análise dos dados do 

estado ao final da Semana Epidemiológica 08 de 2021, recomenda-se: 

 

1. Atenção às orientações das diretrizes publicadas pelo Comitê de Prevenção ao COVID-

19 no âmbito da UFMT (Processo SEI: 23108.087123/2020-04) para o planejamento e 

execução de atividades presenciais, com a devida atualização da classificação 

epidemiológica atual apresentada neste relatório.  

2. Máxima atenção ao quadro demonstrativo classificatório Momento 

Epidemiológico e Classificação da Fase de Retomada de Atividades na UFMT na 

Semana 08/202 

3. Dado o momento epidemiológico em que o Campus de Cuiabá se encontra (Semana 

Epidemiológica 8 - fase preta), este Comitê recomenda restrição máxima para 

todas as atividades presenciais desenvolvidas conforme descrito nas Diretrizes 

citadas no item anterior até que estejamos novamente em momento 

epidemiológico propenso. 

4. Que seja reavaliado o panorama epidemiológico do estado, no que diz respeito à 

disseminação do Coronavírus e as consequências da COVID-19, no dia 15/03/2021. 

5. Que leve-se em consideração que a previsão para que os profissionais do ensino superior 

sejam imunizados aconteça apenas na fase 4 do plano de imunização. 


