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Ofício Circular nº 18/2020/Presidência  

 

 

 

 

 

Aos Excelentíssimos Senhores 

Mauro Mendes - Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário Estadual de Saúde 

Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde dos 141 municípios do Estado de Mato Grosso 

 

 

 

Cuiabá, 10 de junho de 2020. 

 

URGENTE 

 

Assunto: Recomendação de adoção de medidas administrativas restritivas no combate ao novo 

coronavírus (COVID-19). 

 

 

Prezados Senhores,  

Em 09 de junho de 2020, o CRM-MT promoveu uma reunião por videoconferência com 

diversas autoridades para discutir o protocolo de manejo clínico nos hospitais referência para 

tratamento de COVID-19. O evento contou a participação de membros do Ministério Público Federal, 

Ministério Público Estadual, do Secretário Estadual de Saúde, Presidente do Sindicato dos Médicos do 

Estado de Mato Grosso, Gerente da Vigilância Epidemiológica, Sindicato dos Estabelecimentos dos 

Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso, Diretor Clínico do Hospital e Pronto Socorre Municipal 

de Cuiabá e representante do Hospital Universitário Júlio Muller. A Secretária Municipal de Saúde de 

Cuiabá, apesar de convidada, não se fez representar. 

Nesta reunião, a representante do Sindicato dos Estabelecimentos dos Serviços de 

Saúde do Estado de Mato Grosso pontuou que pela manhã a entidade se encontrou com parte dos  

gestores dos hospitais particulares de Cuiabá, onde foram apresentadas informações quantificadas dos 

leitos de UTI e de Enfermaria exclusivos para pacientes com COVID-19 na rede privada, com 

indicativo de taxa de 100% de ocupação. 

O Secretário Estadual de Saúde, Dr. Gilberto Gomes de Figueiredo,  explicou que o 

Estado vem seguindo o plano de contingência que foi enviado ao Ministério da Saúde no mês de 
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março, contudo mencionou que o Município de Cuiabá desabilitou injustificadamente 60 (sessenta) 

leitos que estavam incluídos nesse plano, o que influenciou negativamente no planejamento inicial do 

Estado.  

Por sua vez, o infectologista Abdon Salam Khaled Karhawl (CRM-MT nº 3144) 

confirmou que a curva de contágio pela COVID-19 no Estado de Mato Grosso está em plena ascensão, 

sendo recomendável a adoção de medidas de contenção.  

Recentemente foi publicada um nota técnica acerca da evolução da Covid-19 em Mato 

Grosso, trabalho desenvolvido pelos Departamentos de Matemática, Geografia e o Instituto de Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, onde foi projetado que o Estado de Mato 

Grosso atingirá o número máximo de infectados pelo novo coronavírus até dia 03 de setembro, quando 

terá registrado 307.852 casos. 

 

De fato, o avanço da pandemia do COVID-19 em nosso Estado ganhou nos últimos 

trinta dias números expressivos, para isso, basta analisar os Boletins do dia 09 de maio e do dia 09 de 

junho: 
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09/05/2020 

 

09/06/2020 

 
 

 

Contraditoriamente ao aumento exponencial de casos no mês de maio, vários 

municípios adotaram medidas de flexibilização da quarentena, o que nos parece que deve ser revisto 

neste momento. 

Analisando o Boletim Informativo nº 093/2020 da Secretaria Estadual de Saúde, 

observa-se que as taxas de ocupação de leitos de UTI, sob gestão estadual e municipal, ultrapassaram o 

patamar de 90% em 09 das 14 unidades hospitalares.  
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Nesse contexto, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, 

recomenda a Vossas Senhorias, que no uso da competência concorrente recentemente confirmada pelo 

Supremo Tribunal Federal, adotem ações mais rígidas em relação ao isolamento social e ao 

fechamento do comércio para encararmos aquela que se apresenta como sendo a fase mais crítica da 

pandemia da COVID-19 em nosso Estado.  

Sendo estas nossas considerações, o CRM-MT está à disposição para juntar esforços em 

benefício de toda a coletividade. 

Atenciosamente, 

 
Dra. Hildenete Monteiro Fortes 

Presidente do CRM-MT 
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