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Ofício nº 1649/2020 - CRMMT  

 

 

Cuiabá, 03 de abril de 2020. 

 

A Sua Excelência  

Dr. Gilberto Gomes De Figueiredo 

Secretário Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso 

 

 

 

URGENTE 

 

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

(COVID-19) em hospitais privados de Mato Grosso. 

 

 

 

Senhor Secretário, 

 
De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, o Brasil deve passar 

pelos próximos dias pela fase mais crítica desta epidemia, seguindo o exemplo dos dados epidemiológicos 

de outros países que estão passando pela fase de infecção comunitária.  

Nesse contexto, muitas das pessoas infectadas necessitarão de assistência médica e de 

suporte em UTI, o que sobrecarregará todo sistema de saúde, aqui incluído os estabelecimentos públicos e 

privados. 

A situação se reveste da maior gravidade, e o próprio Ministro da Saúde, Senhor Luiz 

Henrique Mandetta, em declaração pública, alertou que dentro de algumas semanas – no mês de abril – o 

sistema de saúde brasileiro entrará em colapso. 

Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todos os membros 

da sociedade, solicitamos que a Secretaria Estadual de Saúde adote as medidas cabíveis para restringir os 

atendimentos ambulatoriais e os procedimentos cirúrgicos eletivos na rede nos hospitais privados pelos 

próximos 15 (quinze) dias. 

Em caráter de exceção, os atendimentos ambulatoriais de acompanhamento de doenças 

crônicas, as cirurgias oncológicas e cardiovasculares, dada as suas especificidades, assim como os 

atendimentos de Urgência e Emergência não sofreriam qualquer restrição. 
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Em caráter recomendatório, enviamos estas mesmas considerações a todos os 

estabelecimentos privados do Estado através do Ofício Circular nº 10/2020. 

Sendo o que se apresenta para o momento, o CRM-MT está à disposição para juntar 

esforços com a Secretaria Estadual de Saúde em benefício da nossa população. 

Atenciosamente, 

 

Dra. Hildenete Monteiro Fortes 

Presidente do CRM-MT 

mailto:presidencia@portalcrmmt.org.br

