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Introdução 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como pandemia a doença           
COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) em 11 de março de 2020. O             
primeiro caso da doença foi registrado em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, capital               
da província chinesa de Hubei. No Brasil, o primeiro registro da COVID-19 foi na cidade               
de São Paulo, em 26 de fevereiro de 2020. Contudo, de acordo com a Fundação               
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o vírus circula no Brasil desde o final de janeiro deste ano. 

O novo coronavírus, do gênero Betacoronavirus, foi identificado inicialmente pelo          
ano de origem como 2019-nCoV. Este vírus desenvolve, em uma parte dos seres             
humanos, a doença COVID-19 (coronavirus disease 2019). Este microrganismo         
“coroado” provoca, na espécie humana, uma síndrome respiratória aguda grave, motivo           
pelo qual foi renomeado pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus por            
SARS-CoV-2, sigla inglesa de severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (LAI et            
al., 2020). Doravante, se empregará o termo COVID-19, por ser mais popularizado no             
Brasil, tanto em documentos oficiais e textos científicos, como em publicações na mídia. 
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No mundo, a doença é responsável por mais de 662 mil mortes e, no Brasil, por                
mais de 90 mil mortes. Só no Mato Grosso do Sul, 342 pessoas morreram pela infecção                
causada pela doença e mais de 23 mil casos foram confirmados. Os dados             
considerados aqui são os divulgados pelos órgãos de saúde em 29 de julho de 2020.               
Neste relatório, consideramos os indicadores sobre a situação de saúde no que            
concerne ao número de casos confirmados e óbitos referentes ao novo coronavírus na             
microrregião de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, e as questões geoespaciais da             
doença. No dia 29 de julho, Aquidauana registrou 298 casos de COVID-19 e 10 mortes.  

Os dados considerados nesse relatório para efeito de análise são os divulgados            
pela Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul atualizados em 27 de julho                
de 2020, no qual trabalhamos com os microdados dos casos confirmados e dos óbitos              
pela COVID-19 registrados até a data de 25 de julho de 2020. 

Além desses elementos apresentados, indicamos medidas para contenção da         
doença, redução dos danos à saúde da população a partir da redução dos casos              
confirmados, redução no número de mortes evitáveis e eventual colapso do sistema de             
saúde público, que inclui a rede de assistência complementar, como já aconteceu em             
municípios em diferentes regiões brasileiras. 

A fim de entender a espacialização da assistência médico-hospitalar no território           
sul-mato-grossense, responsável para dar resposta às demandas regionais,        
apresentamos a regionalização do SUS, conforme o Mapa 1, assim como a distribuição             
populacional das macrorregiões de saúde do estado. A macrorregião de Campo Grande            
é responsável pelos serviços especializados ausentes ou insuficientes nos municípios          
das microrregiões de saúde de: Coxim, Aquidauana, Jardim e Campo Grande; essa            
macrorregião concentra quase 55% da população estadual. Ao sul do estado,           
destaca-se a macrorregião de saúde de Dourados, constituída pelas microrregiões de           
Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Nova Andradina; com quase um terço da população             
estadual. A macrorregião de saúde de Corumbá, situada no oeste do estado, é             
composta por apenas dois municípios, Corumbá e Ladário, que somam quase 5% da             
população estadual. No entanto, o município de Corumbá possui considerável dimensão           
territorial e encontra-se a mais de 400 quilômetros da capital. A macrorregião de saúde              
que cobre o leste de Mato Grosso do Sul, é formada pelas microrregiões de saúde de                
Três Lagoas e Paranaíba, somando pouco mais de 10% da população           
sul-mato-grossense. 

Portanto, o Mapa 1, ao representar as populações adstritas às áreas de cobertura             
dos níveis secundários e terciários de atenção à saúde já apresenta os desafios iniciais              
para as políticas de saúde pública e coletiva, que deve garantir a universalidade, a              
integralidade e a equidade aos cuidados à saúde para toda população do estado, em              
especial, atender as demandas dos casos graves no contexto da pandemia da            
COVID-19, que requer leitos clínicos e de UTI isolados, equipados adequadamente e            
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com profissionais capacitados para os cuidados às pessoas com síndrome respiratória           
aguda grave inerente aos agravos pelo novo coronavírus.  

 Mapa 1 - Regionalização da Saúde de Mato Grosso do Sul 

 

Como exposto, a epidemia da COVID–19, que começou a se manifestar nos            
grandes centros urbanos brasileiros, já demonstrava tendência efetiva à interiorização. O           
primeiro caso no estado foi registrado e notificado pela Secretaria Estadual de Saúde em              
14 de março, em Campo Grande. Desse modo, as primeiras ocorrências da COVID-19             
no estado, passam a refletir e condicionar a complexa relação entre população,            
mobilidade interurbana e a disseminação do coronavírus, aspectos cruciais na          
espacialização do vírus nesse território. 

Essa situação nos leva a pensar no papel da rede urbana, seus fluxos e conexões               
territoriais, além de aspectos fronteiriços, no combate e enfrentamento à doença,           
portanto, evidencia que ainda hoje os municípios hierárquicos na rede urbana no estado,             
são centros de alta incidência do novo coronavírus, e que a abordagem eminentemente             
geográfica do tema apresenta perspectivas de análise para contribuir com o poder            
público no combate à proliferação do vírus, neste caso, focando especificamente para a             
microrregião de Aquidauana.  

A metodologia utilizada neste relatório foi uma adaptação desenvolvida por Adeir           
Archanjo da Mota nos procedimentos metodológicos desenvolvidos por Mota e          
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Guimarães (2013), que desenvolveram indicadores de morbimortalidade por uma causa          
específica com o objetivo de contribuir para as políticas públicas de saúde. Essas             
adaptações relacionam-se com a proposição de indicadores compostos e o índice de            
morbimortalidade da COVID-19. Os indicadores compostos são importantes para         
analisar a complexidade do problema, possibilitando a construção de um índice global,            
observando tanto as frequências absolutas e relativas, quanto às taxas de incidência de             
casos, reflexo de um momento específico ou a partir da comparação temporal em um              
período da manifestação dos sintomas da doença, no caso de sete (07) a quatorze (14)               
dias, períodos estes considerados neste relatório técnico ao comparar os indicadores de            
morbidade e de mortalidade entre as datas de 27 de junho e 11 de julho de 2020; 11 de                   
julho e 25 de julho de 2020, referentes, respectivamente, às 27ª, 28ª, 29ª e 30ª semanas                
epidemiológicas (SEs). 

Isto posto, a metodologia foi aplicada primeiramente no contexto de Mato            
Grosso do Sul nos relatórios desenvolvidos por Mota e Ferreira (2020) ao analisar a              
situação pandêmica nas microrregiões de saúde de Dourados e de Corumbá, a saber:             
Relatório Técnico de Alerta COVID-19: Análise Geocartográfica e Procedimentos a          
serem adotados com urgência para reduzir o número de mortes evitáveis por COVID-19             
na microrregião de saúde de Dourados-MS e Relatório Técnico de Alerta COVID-19:            
Análise Geocartográfica e níveis de alerta para reduzir as mortes evitáveis por            
COVID-19 na microrregião de saúde de Corumbá-MS. Em seguida a mesma           
metodologia foi aplicada no Relatório Técnico Descritivo: Geocartografia dos indicadores          
de morbidade e de mortalidade da COVID-19 em Mato Grosso do Sul, da 27ª à 29ª                
Semanas Epidemiológicas.  

Contextualização geográfica dos municípios da Microrregião de Saúde de 
Aquidauana 

A Microrregião de Saúde (MRS) de Aquidauana é composta pelos municípios de            
Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Miranda e Bodoquena, todos           
com população menor que 50 mil habitantes, considerados municípios pequenos na                 
hierarquia urbana. Aquidauana classifica-se como Centro de Zona A e, portanto, exerce                       
importância regional em relação aos municípios dessa microrregião. Nesse sentido,                 
Aquidauana ocupa a posição de sede da regional de saúde, tendo como equipamento             
urbano principal o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz que atende todos os municípios             
da microrregião de Aquidauana. 

Importante ressaltar que Aquidauana e Anastácio são cidades irmãs, pois sofrem           
o fenômeno de conurbação urbana, assim sendo, as trocas cotidianas são intensas.            
Para Davidovich e Lima (1975, p.51), o fenômeno de conurbação é “resultante da             
expansão simultânea de duas ou mais cidades de porte aproximadamente equivalente           
que tendem a aglutinar-se”, assim como, pode ser “resultante de uma integração            
decorrente do próprio sítio geográfico”. 
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Dessa maneira, as duas cidades, Aquidauana e Anastácio, unem seus tecidos           
urbanos. Isto posto, enquanto núcleo urbano principal, Aquidauana faz o papel de            
centralidade nessa dinâmica urbana-regional, exercendo influência socioespacial nessas        
relações. O fluxo de pessoas entre Aquidauana e Anastácio é intenso, pois em             
Aquidauana o setor de bens e serviços é o melhor estruturado da região. Localizam-se              
na cidade três instituições públicas de ensino superior, UFMS, UEMS e IFMS,            
contribuindo consideravelmente na centralidade de Aquidauana em relação a Anastácio          
e municípios vizinhos, assim como, possibilita a chamada migração pendular. 

Além disso, ambos os municípios continuam recebendo nos últimos meses,          
conforme registros da imprensa local, fluxo de turistas de outros municípios, estados e             
países, considerando as vias de acesso que são a BR 262 e a MS 450 (Estrada Parque                 
de Piraputanga). Essa última, por sua vez, percorre áreas do município de Dois Irmãos              
do Buriti até o Distrito de Palmeiras e do município de Aquidauana, compreendendo os              
distritos de Piraputanga e Camisão, com paisagens cênicas e que oferecem turismo de             
natureza.  

Outro fator a ser considerado é o percentual de população indígena da etnia             
Terena residente nos municípios de Miranda e Aquidauana com, respectivamente 6.475           
e 5.714 habitantes indígenas.Esses municípios ocupam a terceira e a quinta posição no             
ranking estadual e a quarta e a sétima posição na região Centro-Oeste,            
respectivamente. Desse total, total de população dos municípios, é importante destacar           
que, a população indígena corresponde a 25,3% em Miranda e 17,9% em Dois Irmãos              
do Buriti. Ao considerar o total de população urbana, a população indígena corresponde             
a 6,3% em Anastácio; 3,9% Aquidauana; 3,4% em Bodoquena; 3,3% em Nioaque e             
Miranda com 2,2%. No que refere ao percentual da população rural, Miranda lidera com              
61,2%, seguida por Aquidauana com 44,5% (IBGE, 2012). 

O município de Nioaque também é um centro local influenciado por Aquidauana.            
Seguindo a lógica da rede urbana (IBGE, 2008), Aquidauana é o município que tem              
conexão direta com o centro comercial principal, Campo Grande, capital regional A e, ao              
mesmo tempo, faz a mediação de um centro secundário atendendo a busca de bens e               
serviços dos municípios menores. Logo, Aquidauana exerce forte influência nas cidades           
menores. Na prática, Aquidauana atende os municípios e distritos ao seu redor sendo             
um importante centro de influência regional.  

Por fim, em se tratando da microrregião de Aquidauana, ressaltamos que o            
primeiro caso da COVID - 19, foi registrado no município de Miranda em 14 de abril de                 
2020, seguido de Anastácio em 26 de maio de 2020, Bodoquena em 10 de junho de                
2020, Aquidauana em 12 de junho de 2020, Nioaque em 30 de junho de 2020 e Dois                 
Irmãos do Buriti em 16 de julho de 2020. Dessa forma, com exceção de Miranda que                 
registrou seu primeiro caso em 14 de abril, até o dia 25 de maio de 2020 não havia                  
registro de casos da COVID-19 nos demais municípios.  
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Nesse sentido, orientar as políticas públicas de saúde é um grande desafio,            
agravado quando há limitações para o diagnóstico da doença em um dado território,             
como é evidente no caso do novo coronavírus na microrregião de saúde abordada neste              
relatório. Logo, para análise dos dados recomendamos considerar os indicadores de           
forma contextualizada a partir do seu conjunto que evidenciam a magnitude da situação             
evitando uma análise dos indicadores isolados, o que acarretaria uma análise sub ou             
superdimensionada gerando uma tomada de decisão a partir de visões distorcidas da            
realidade.  

Reforçamos, ainda, a importância de que os dados não sejam retirados de            
contexto quando de sua divulgação, seja pela imprensa ou pelas autoridades sanitárias,            
pois isso pode significar desinformação, infodemia (OPAS, 2020) ou ainda prestar um            
desserviço à população que é carente de informação de qualidade. Nesse sentido,            
iremos apresentar, na sequência, os Indicadores Compostos de Morbidade, Mortalidade          
e de Aumento da Taxa de Incidência da COVID-19 e a construção do Índice de               
Morbimortalidade da COVID-19. É com base nesse índice que construímos os níveis de             
alerta para orientar a tomada de decisão dos gestores com o objetivo de adotar medidas               
e procedimentos básicos de prevenção de agravos à saúde, colapso do SUS e sua rede               
complementar, bem como a redução de mortes evitáveis.  

  

Indicadores Compostos de Morbidade, Mortalidade, Aumento da Taxa de         
Incidência e a construção do Índice de Morbimortalidade da COVID-19 

Os números que apresentamos na Tabela 1 correspondem, respectivamente, ao          
número de casos confirmados acumulados para os seis municípios da microrregião de            
Aquidauana, o número de casos acumulados até a data de 25 de julho de 2020 e                
também as taxas de incidência de novos casos. Os números aparecem em três períodos              
distintos em nosso trabalho, respectivamente, a saber: 27 de junho, 11 de julho e 25 de                
julho. Em números absolutos, Aquidauana ocupa a primeira posição em número de            
casos confirmados da doença nos municípios que compõem a microrregião de saúde de             
Aquidauana, respectivamente: 5, 20 e 158 casos confirmados; Anastácio ocupa a           
segunda posição com, respectivamente: 04, 11 e 49 casos confirmados; Nioaque ocupa            
o terceiro lugar em número de casos com, respectivamente: zero, 5 e 31 casos              
confirmados; Dois Irmãos do Buriti está em quarto lugar com, respectivamente: zero, 01             
e 22; Miranda ocupa o quinto lugar com, respectivamente: 02, 04 e 21; e em sexto lugar                 
com, respectivamente: Bodoquena: 02, 02 e 03.  

Já em relação ao aumento da taxa de incidência da COVID-19 por 100 mil              
habitantes, as taxas aparecem em três períodos distintos conforme se observa na            
Tabela 1, a saber: 27 de junho, 11 de julho e 25 de julho, destacam-se os municípios de:                  
Aquidauana com taxa, respectivamente de, 10,44; 41,78 e 330; Nioaque apresenta,           
respectivamente, 0,00; 35,89 e 222,54; Anastácio apresenta taxas de incidência da           
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COVID-19, respectivamente, 15,91; 43,76 e 194,95; Dois Irmãos do Buriti apresenta,           
respectivamente,0,00; 8,78 e 193,24. É importante ressaltar que nos municípios de           
Nioaque e Dois Irmãos do Buriti não havia registro de casos até 27 de junho. Quase um                 
mês depois, em 25 de julho, os municípios passam a ocupar , o terceiro e quarto lugar,                 
respectivamente, em relação à taxa de incidência.  

Tabela 1: Indicadores de Morbidade e de Mortalidade pela COVID-19 na Microrregião de Saúde de               
Aquidauana, em 27 de junho, em 11 de julho e em 25 de julho de 2020 

 

Ao observarmos os Mapas 2 e 3, fica evidente a quantidade significativa de novos              
casos registrados entre 27 de junho e 25 de julho de 2020. Enquanto em 27 de junho os                  
dois municípios que situam a conurbação Aquidauana-Anastácio contavam com 5 e 4            
casos, respectivamente, os demais municípios tinham até dois casos registrados. A           
incidência de novos casos se multiplicou em mais de 10 (dez) vezes até 25 de julho,                
com exceção do município de Bodoquena, que de 2 (dois) passou a contar 3 (três)               
casos. 
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Mapa 2 - Incidência acumulada de SARS-Cov-2 na MRS de Aquidauana em 27 de junho de 2020 

 

Mapa 3 - Incidência acumulada de SARS-Cov-2 na MRS de Aquidauana em 25 de julho de 2020 
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Ainda mais importante do que a quantidade de casos acumulados, conforme           
visualizamos nos Mapas 2 e 3, é a incidência de novos casos no período de quatorze                
dias, bem como a variação percentual e dos coeficientes entre os dados acumulados.             
Analisar e mapear a evolução espaço-temporal da COVID-19 é uma estratégia da            
epidemiologia moderna, que contribui sobremaneira na tomada de decisão, que          
considera a dinâmica recente.  

Considerando o exposto, é possível analisar a incidência no período de 11 e 25              
de julho (quatorze dias), como um parâmetro utilizado para construir o indicador de             
crescimento numérico (icn). Identificamos que Aquidauana teve um crescimento         
numérico de 138 novos casos, que se reflete no icn de 0,55; outro município com               
expressiva quantidade de novos casos é Anastácio com 38, refletindo o icn de 0,15;              
Nioaque registrou 26 novos casos - icn de 0,10; Dois Irmãos do Buriti registrou 21 novos                
casos - icn de 0,08; Miranda registrou 17 novos casos - icn de 0,07; e Bodoquena                
registrou 1 novo caso - icn de 0,00. Ao tomar a incidência acumulada de casos               
confirmados de COVID-19 como indicador da frequência absoluta de morbidade,          
observamos no Mapa 3 que Aquidauana e Anastácio concentram as maiores incidências            
no indicador de frequência numérica em 25 de julho.  

Tabela 2: Indicador de Crescimento Numérico, quantidade de casos confirmados e de incidência de              
novos casos por períodos de COVID-19 na Microrregião de Saúde de Aquidauana, em 27 de junho,                
em 11 de julho e em 25 de julho de 2020. 

 

O Mapa 4 sintetiza e evidencia as informações mencionadas anteriormente no           
que concerne ao crescimento percentual e à quantidade dos novos casos de COVID-19             
entre os dois dias analisados, sendo o primeiro, dia 11 julho e, o segundo, 25 de julho,                 
respectivamente. Destacam-se as variações percentuais mais significativas na        
microrregião de Aquidauana para o próprio município de Aquidauana e Nioaque, Dois            
Irmãos do Buriti e Anastácio com as maiores variações. 
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Mapa 4 - Novos casos de SARS-CoV-2 no período de 11 a 25 de julho na Microrregião de Saúde de                    
Aquidauana - MS 

 

O icn evidenciou a variação nas frequências absolutas de novos casos de            
COVID-19. No entanto, é relevante considerar também as frequências relativas destes           
novos casos. Ao observar a Tabela 3, fica evidente que alguns municípios com baixo              
nível no indicador de crescimento numérico apresentam uma variação percentual          
considerável. Observando o indicador de crescimento percentual (icp) de casos de           
COVID-19 destacam-se, respectivamente, os municípios: Dois Irmãos do Buriti com          
10,50; Aquidauana com icp de 3,45; Nioaque com 2,60; Miranda com 2,13; Anastácio             
com 1,73; e Bodoquena com 0,25. Partindo disso, percebemos que a maioria desses             
municípios refletem os primeiros casos registrados entre as 27ª e a 30ª semanas             
epidemiológicas, bem como, a aceleração no crescimento de ocorrências nos municípios           
que já tinham casos. 
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Tabela 3: Variação Percentual por Período, Indicador de Crescimento Percentual, Indicador de            
Crescimento Numérico e Indicador Composto da Morbidade por COVID-19 na Microrregião de            
Saúde de Aquidauana, nos períodos de 27 de junho a 11 de julho e de 11 a 25 de julho de 2020. 

 

O indicador composto de morbidade por COVID-19 soma os dois indicadores           
anteriores, refletindo melhor as frequências de novos casos, ao considerar e ponderar os             
indicadores icp e icn. Desta forma, os níveis alcançados por este indicador composto, no              
período de 11 a 25 de julho, evidenciam que, na microrregião de saúde de Aquidauana               
destaca-se com o maior indicador de morbidade Dois Irmãos do Buriti com 10,58,             
seguido por Aquidauana com 4,0, e Nioaque com 2,70.  

Outro indicador convencional que busca dimensionar a morbidade de saúde é a            
taxa de incidência. Conforme Costa et al. (2009) a taxa expressa a estimativa do risco               
de morbidade ou de mortalidade de uma população, em um dado período, por uma              
causa específica ou por um grupo de causas. Desta forma, as taxas de morbidade por               
incidência de COVID-19 foi calculada pela medida: 

   tx =  n casos, no meio do período P  x 10⁵   

              População, no meio do período P  

 O cálculo evidenciado na Tabela 4 aponta que Aquidauana, Nioaque, Dois Irmãos            
do Buriti e Anastácio apresentam, no indicador de aumento percentual da taxa de             
incidência (vati), no período de 27 de junho a 25 de julho, os valores de 2,88 - 1,87 -                   
1,84 e 1,51, respectivamente. 
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Tabela 4 - Indicadores de variação da taxa de incidência de casos na Microrregião de Saúde de                 
Aquidauana, em 27 de junho, em 11 de julho e em 25 de julho de 2020. 

 

Ao observar o Mapa 5, retrato da situação da 30ª semana epidemiológica,            
identificamos que os municípios de Aquidauana, Nioaque, Anastácio e Dois Irmãos           
apresentaram taxa de incidência acumulada de 33, 22, 19 e 19 casos por dez mil               
habitantes, ou seja, 330, 223, 195 e 193 casos registrados de COVID-19 por cem mil               
habitantes no município. Essa situação agrava o problema de saúde pública           
relacionado às limitações em efetivar a integralidade, a equidade e a universalidade de             
acesso espacial aos leitos de UTI qualificados para o tratamento e reabilitação por meio              
da atenção hospitalar, visto que, Aquidauana enquanto um centro regional A é o             
município que dará suporte para o atendimento das ocorrências de casos graves            
e gravíssimos da COVID -19. 
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Mapa 5 - Taxa de incidência acumulada de COVID-19 na MRS de Aquidauana até a 30ª semana                 
epidemiológica de 2020 

 

Os indicadores de morbidade pela COVID-19 são essenciais para direcionar a           
tomada de decisões ao investir os escassos recursos nas estratégias de enfrentamento            
à pandemia nos diversos contextos geográficos. No entanto, um indicador que torna a             
análise mais completa é a inclusão do indicador composto de mortalidade, que por sua              
vez é o resultado da soma de dois indicadores de variação nas quantidades absolutas e               
relativas dos números de óbitos por município. 

O primeiro indicador de mortalidade pelo novo coronavírus é o mais básico, ao             
compreender a quantidade absoluta de novos registros de óbitos em um dado período.             
Isto posto, na análise da Tabela 5 e do Mapa 6 fica evidente a evolução do número de                  
óbitos na MRS de Aquidauana no período de 27 de junho de 2020 a 25 de julho de                  
2020, em que Aquidauana não tinha números de óbitos até 11 de julho de 2020. No                
entanto, no dia 25 de julho, Aquidauana totalizou 8 (oito) óbitos. Destas 08 mortes              
registradas nesse período, a primeira foi registrada no dia 12 de julho, ou seja, houve               
um aumento de 100% em apenas duas semanas. Já Anastácio em 27 de junho contava               
com 1 (um) óbito, porém em 11 de julho já contavam 3 (três) óbitos. Em Miranda,                
ocorreu 1 (um) óbito no dia 11 de julho. Esta variação numérica é o indicador de novos                 
registros de óbitos pela COVID-19 (noro) somado ao indicador de variação percentual            
dos óbitos compõem o indicador composto de mortalidade apresentado na Tabela 5.            
Aquidauana se destaca no contexto da microrregião, com um indicador composto de            
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1,80, seguido por Anastácio, com 0,60; Nioaque, Miranda e Dois Irmãos do Buriti não              
registraram novos óbitos no período.  

Tabela 5 - Indicadores de Mortalidade por COVID-19 na Microrregião de Saúde de Aquidauana, em               
27 de junho, em 11 de julho e em 25 de julho de 2020. 

 

Partindo do índice de morbimortalidade por COVID-19 foi possível desenvolver          
uma classificação dos níveis de alerta para o estado de Mato Grosso do Sul, que neste                
relatório foi adaptado para a Microrregião de Aquidauana. Os níveis de alerta se             
associam aos procedimentos básicos a serem adotados para o manejo da situação            
local-regional. Com base nos dados aqui apresentados, analisados e discutidos,          
indica-se urgência na adoção de medidas preventivas aos agravos à saúde, ao colapso             
do SUS e ao aumento das mortes evitáveis pela COVID-19. 

Isso posto, o nível de alerta varia de 1 a 5, classificados da seguinte forma: nível                
de alerta 5 para os que tiveram índice de morbimortalidade 5 ou maior; nível de alerta 4                 
para os que tiverem o índice de morbimortalidade entre 2,50 e 4,99; o nível de alerta 3,                 
para os que tiverem o índice de morbimortalidade entre 1,50 a 2,49; o nível de alerta 2,                 
para os que tiverem o índice de morbimortalidade entre 0,50 e 1,49; o nível de alerta 1,                 
para os que tiverem o índice de morbimortalidade abaixo de 0,49. 
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Mapa 6 - Mortalidade pela COVID-19 até 25 de julho e o aumento relativo entre a 28ª e a 30ª semana                     
epidemiológica de 2020 na Microrregião de Saúde de Aquidauana 

 

A partir do indicador de morbimortalidade ressalta-se na Tabela 6, a importância            
de políticas públicas urgentes para o enfrentamento ao novo coronavírus nos           
municípios da microrregião de saúde, em especial os municípios com índice crescente e             
os que já apresentam níveis de alerta 2 ou maior: Dois Irmãos do Buriti (4,14/Alerta 4),                
Aquidauana (2,89/Alerta 4), Nioaque (1,52/Alerta 3), Anastácio (1,33/ Alerta 2) e           
Miranda (0,93/ Alerta 2) e Bodoquena (0,13/Alerta 1).  

Importante ressaltar que o Relatório Técnico Descritivo: Geocartografia dos         
indicadores de morbidade e de mortalidade da COVID-19 em Mato Grosso do Sul, da              
27ª à 29ª Semanas Epidemiológicas, que analisou o período de 04 a 18 de julho,               
Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti apresentavam o nível de Alerta 1; Anastácio,              
Aquidauana, Nioaque e Miranda apresentavam no nível de alerta 2, conforme a Tabela             
7. Isso quer dizer que são necessárias políticas públicas urgentes com medidas mais             
enérgicas e restritivas para a redução de agravos à saúde pela COVID-19, com atenção              
redobrada para a conurbação Aquidauana-Anastácio e Nioaque, para evitar o colapso           
no sistema de saúde pública, como já ocorrido em outras regiões do País, ao alcançar o                
nível máximo de alerta com indicação de lockdown. 
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Tabela 6 - Índice de Morbimortalidade por COVID-19 e Níveis de Alerta para o Enfrentamento à                
Pandemia da COVID-19, em 25 de julho de 2020, na Microrregião de Aquidauana-MS 

 

Tabela 7 - Índice de Morbimortalidade por COVID-19 e Níveis de Alerta para o Enfrentamento à                
Pandemia da COVID-19, em 18 de julho de 2020, na Microrregião de Aquidauana-MS 

 

Importante salientar que os níveis de alerta da Tabela 6 são válidos para o              
período de 27 de julho a 03 de agosto, pois a dinâmica populacional, os decretos, a                
alocação de serviços de saúde e profissionais e todas as demais variáveis que             
interferem na disseminação do novo coronavírus, como se pode observar as           
significativas variações entre as Tabelas 6 e 7, correspondentes às análises dos            
períodos de 11 a 25 de julho e de 04 a 18 de julho de 2020. Recomendam-se análises                  
diárias para verificar as variações nos dados das duas semanas epidemiológicas           
anteriores e avaliar os decretos e ações das autoridades que ocupam cargos            
institucionais públicos. Devido às limitações técnicas e da dimensão das equipes que            
realizam o trabalho, os resultados podem ser atualizados semanalmente, posterior a           
este prazo os indicadores compostos, o índice e o nível de alerta para cada município se                
tornam um registro a partir dos casos confirmados da COVID-19, um retrato da situação              
da pandemia em um curto espaço-tempo. 

Todos os municípios do estado têm nível de alerta em decorrência do decreto nº               
15.396/MS, de 19 de março de 2020, que declarou, no âmbito do estado de Mato               
Grosso do Sul, situação de emergência em razão da pandemia por Doenças Infecciosas             
Virais - COVID-19, bem como em decorrência da portaria nº 870/SNPDC/MDR, de 7 de              
abril de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública em Mato Grosso do Sul.               
Os níveis de alerta de 1 a 5 estão associados aos níveis de gravidade da incidência da                 
COVID-19 refletida no índice de morbimortalidade pela COVID-19, que devem ser           
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considerados pelos gestores públicos na adoção de medidas mais restritivas para o            
enfrentamento e combate à doença no sentido de preservar vidas de acordo com os              
níveis de gravidade da situação de saúde pública que envolve diferentes indicadores            
considerando a dinâmica urbano-regional. 

Mapa 7 - Índice de Morbimortalidade Municipal da COVID-19 na MRS Aquidauana, 30ª Semana               
Epidemiológica de 2020. 

 

 

Ação do poder público na microrregião de Saúde de Aquidauana - MS  

Como exposto, a epidemia da COVID-19 vem se interiorizando no nosso país. O             
primeiro caso no estado foi registrado e notificado pela Secretaria Estadual de Saúde em              
14 de março, em Campo Grande, desde então os casos cresceram exponencialmente            
na capital e foram sendo registrados outros eventos no interior do estado, merecendo             
destaque pela quantidade de ocorrências: Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Guia          
Lopes. 

Com a interiorização da pandemia, o poder público dos municípios passaram a            
elaborar decretos municipais com medidas restritivas, porém, analisando os decretos          
observou-se que estes foram sendo modificados e se tornando menos restritivos,           
possibilitando maior abertura no relaxamento social. Isso significa o aumento no número            
de casos e, consequentemente, o crescimento no número de óbitos. Essa relação entre             
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a gestão do poder público e o crescimento do número de casos da COVID-19 é nítida na                 
MRS de Aquidauana. 

O Relatório Técnico Descritivo: Geocartografia dos indicadores de morbidade e          
de mortalidade da COVID - 19 em Mato Grosso do Sul da 27ª à 29ª Semanas                
epidemiológicas” (MOTA et al, 2020, p. 26) aponta os níveis de alerta de todas as               
microrregiões do estado e para a Microrregião de Aquidauana temos o seguinte:  

Os municípios de Aquidauana, Nioaque e Anastácio apresentaram taxa de          
aumento de casos por cem mil habitantes de 54, 50 e 44, respectivamente. No              
que se refere à velocidade do avanço da doença em 14 dias observou-se, a              
partir do índice de morbimortalidade pela COVID-19, que o município de           
Anastácio apresentou 1,2 (Alerta 2); Nioaque com 0,76 (Alerta 2) e Aquidauana            
com 0,70 (Alerta 2). Os demais municípios se encontram no Alerta 1. 

 

Esse relatório que analisa especificamente a Microrregião de Aquidauana, como          
exposto anteriormente, aponta drástica mudança nos níveis de alerta nos municípios de            
Dois Irmãos do Buriti (4,14/Alerta 4) e Aquidauana (2,56/Alerta 4), que saem do Nível de               
Alerta 1 e 2, respectivamente e alcançam o nível de Alerta 4, em apenas uma semana,                
representada pela 29ª semana epidemiológica e 30ª semana epidemiológica. Nioaque          
também teve alteração: o município saiu do nível de Alerta 2 e foi para o nível de Alerta                  
3 (1,52/Alerta 3), Já Anastácio (1,33) e Miranda (0,93) se mantiveram com o nível de               
Alerta 2 e Bodoquena manteve o nível de Alerta 1 (0,13/Alerta 1). 

A mudança drástica - acelerada e crescente exponencialmente - nos níveis de            
alerta é preocupante. Percebemos que existe um descompasso entre os dados           
apresentados e as políticas públicas apresentadas pelos decretos emergenciais         
direcionados ao combate do novo coronavírus - COVID - 19, pois esses apontam a              
opção pelo relaxamento social a partir do mês de abril, conforme se observa nos              
decretos aqui tratados, em que selecionamos os municípios com níveis de alerta 4             
(Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti) e o município de Anastácio pela ligação direta com               
Aquidauana, comentados a seguir. 

Em Aquidauana, a primeira ação realizada no município foi a publicação do            
DECRETO N.º 037 DE 18 DE MARÇO DE 2020. O decreto instituiu o Comitê de               
Gerenciamento da Emergência de saúde pública diante do coronavírus, com o objetivo            
de coordenar ações e medidas públicas para enfrentamento, formado por membros dos            
seguintes órgãos e entidades: I - Gabinete do Prefeito; II - Secretaria Municipal de              
Educação; III – Procuradoria Jurídica do Município; IV - Secretaria Municipal de Saúde;             
V - Secretaria Municipal de Assistência Social; VI - Associação Comercial e Empresarial             
de Aquidauana; VII - Câmara Municipal de Aquidauana; VIII – Corpo de Bombeiros; IX –               
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Polícia Militar, sendo presidido por um infectologista da rede municipal de saúde, direta             
ou indireta. 

No mesmo dia, 18 de março de 2020, o DECRETO MUNICIPAL N.º 038/2020             
instituiu por conta do contexto geral envolvendo a proliferação do novo coronavírus –             
COVID -19, toque de recolher no âmbito territorial do Município de Aquidauana/MS, a             
vigorar das 20hs às 05h a partir de 21 de março de 2020, com exceção para os serviços                  
de tele-entrega ou delivery. A proibição do funcionamento do Terminal Rodoviário de            
Aquidauana, bem como suspensos os serviços de transportes coletivo público e           
particular que circulam na área urbana, rural e aldeias indígenas.  

Na sequência, em 23 de março, o DECRETO MUNICIPAL N° 040/2020 instituiu, a             
suspensão, no período de 24 de março de 2020 a 07 de abril de 2020, o atendimento                 
presencial ao público em estabelecimentos comerciais em funcionamento no Município          
de Aquidauana/MS, sendo alterado em 28/03/2020 pelo Decreto Municipal n° 041, que            
dispõe sobre a flexibilização da reabertura ao público, a partir do dia 30 de março. Desde                
o mês de abril de 2020, o município implementou barreiras sanitárias nas vias de acesso                             
ao município. 

Já em 25 de julho, o DECRETO MUNICIPAL N.º 113/2020, proibiu o consumo             
presencial de bebidas alcoólicas em bares, conveniências, lanchonetes, restaurantes e          
congêneres e em locais públicos, durante as 24 horas do dia. Estabeleceu o toque de               
recolher, incluindo a zona urbana, zona rural, Distritos e Assentamentos, no horário das             
20:00 horas às 05:00 horas a contar de 27 de julho de 2020. Estabeleceu o horário de                 
funcionamento para atendimento presencial ao público para o: comércio em Geral e            
outros estabelecimentos: de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 horas às 16:00           
horas, e no sábado das 08:00 horas às 12:00 horas; Farmácias e Postos de              
Combustíveis: 24 horas por dia. Limitada a entrada nos estabelecimentos comerciais de            
no máximo 2 (duas) pessoas da mesma família, devendo as pessoas do grupo de risco               
evitarem deslocamentos a estabelecimentos comerciais. As academias de ginásticas,         
estúdios de danças, academias de luta e similares funcionarão com capacidade reduzida            
de lotação máxima de 30% (trinta por cento) por hora, respeitando o horário das 06:00               
horas até às 20:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, e no sábado das 06:00 horas               
às 12:00 horas. Permitiu que as instituições religiosas de todas as crenças poderão             
permanecer abertas das 06:00 horas às 20:00 horas, tanto para atendimentos           
individuais – orações, aconselhamentos, confissões, etc.), como para realização de          
cerimônias religiosas. Entre outras providências já existentes nos outros decretos. 

Em Dois Irmãos do Buriti, o DECRETO MUNICIPAL N.º 068/2020, do dia 23 de              
março de 2020, criou o Comitê Gestor Municipal de Prevenção e enfrentamento ao             
coronavírus - COVID 19, com o objetivo de estabelecer e divulgar ações de prevenção à               
transmissão do vírus, composto por representantes dos seguintes órgãos: Gabinete do           
Prefeito; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Administração;         
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Secretaria Municipal de Educação; Secretaria de Municipal de Desenvolvimento         
Econômico e Social; Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; Secretaria           
Municipal de Turismo; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; Secretaria         
Municipal de Assuntos Indígenas; Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;          
Secretaria Municipal de Assistência Social; Defesa Civil; Fiscalização e de Segurança           
Pública e Demais Órgãos e Voluntários que manifestarem interesses em participar.           
Consta nesse decreto que o Comitê Gestor se reunirá diariamente, para avaliar as ações              
em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e articular as ações do Plano de               
Enfrentamento e Contingência para a doença, bem como, propor novas medidas a            
serem tomadas pelo município. 

Na sequência, em 02 de abril de 2020, o DECRETO MUNICIPAL Nº 086/2020,             
suspendeu o Alvará de localização e funcionamento para realização de atividades com            
potencial de aglomeração de pessoas. Proibiu por tempo indeterminado a entrada de            
veículos fretados como ônibus, microônibus e vans transportando turistas no território do            
município. Os estabelecimentos comerciais como supermercados, mercados,       
mercearias, sacolões, lojas, oficinas, borracharias, marcenarias, serralherias,       
bicicletarias, comércios de materiais de construção, hidráulica e elétrica, auto/moto          
peças, auto/moto elétrica entre outros, deverão ter seus horários de funcionamento de            
segunda a sábado, entre as 07 horas e 17 horas e 30 minutos, aos domingos e feriados                 
entre as 07 horas e 11 horas e 30 minutos. As empresas de grande porte, estas                
consideradas com 50 (cinquenta) funcionários ou mais, deverão submeter seus          
empregados ao controle de sintomas da COVID-19 no início do expediente, em especial             
a verificação de temperatura, mantendo registro nominal diário e isolamento imediato do            
empregado que eventualmente apresentar sintomas e comunicar a Secretaria Municipal          
de Saúde. As empresas de transporte coletivo de uso geral que transitam pelas áreas              
Urbana e Rural, incluindo Distrito e Aldeias Indígenas devem redobrar os cuidados com             
limpeza, ventilação e higienização dos veículos, bem como disponibilizar álcool gel 70%            
aos seus colaboradores e usuários deste meio de transporte, sob pena de suspensão             
dos serviços no município. Veda a circulação de pessoas nas vias de circulação, praças,              
parques, ruas e congêneres no município de Dois Irmãos do Buriti-MS, entre as 20              
Horas e as 05 Horas. Foram vedadas no município, independente do horário, as             
seguintes atividades: reuniões alusivas a festas, aniversários, casamentos, bodas,         
palestras, cursos, treinamentos, oficinas, workshops entre outras; o atendimento de mais           
de um cliente por vez em clínicas de estéticas, salões de beleza, salões de cabeleireiros,               
barbearias e similares; a abertura de locais onde ocorrer velórios e afins para o público               
em geral no período entre as 20 horas e 05 horas do dia seguinte. Em relação aos                 
velórios provenientes de casos positivos para COVID - 19 seguirão protocolo específico. 

Em 24 de julho de 2020, publicou-se o DECRETO MUNICIPAL Nº 222, que             
flexibiliza o horário de supermercados, mercados, mercearias, sacolões, lojas, oficinas,          
borracharias, marcenarias, serralherias, bicicletarias, comércios de materiais de        
construção, hidráulica e elétrica, auto/moto peças, auto/moto elétrica entre outros, terão           
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seus horários de funcionamento de segunda a sábado, entre as 06 horas e 21 horas,               
aos domingos e feriados entre as 06 horas e 12 horas. Assim como, para as farmácias,                
distribuidoras de gás, postos de combustível, laboratórios, clínicas e demais serviços de            
saúde em funcionamento no município, terão seus horários de funcionamento de           
segunda a domingo entre as 06 horas e 21 horas. Em relação às empresas de               
transporte coletivo de uso geral que transitam pelas áreas Urbana e Rural, incluindo             
Distrito e Aldeias Indígenas devem seguir recomendação de saúde como uso de            
máscara e redobrar os cuidados com limpeza, ventilação e higienização dos veículos,            
bem como disponibilizar álcool gel 70% aos seus colaboradores e usuários deste meio             
de transporte, sob pena de suspensão dos serviços no município. É vedado a circulação              
de pessoas nas vias de circulação, praças, parques, ruas e congêneres no município de              
Dois Irmãos do Buriti-MS, entre as 21 Horas e as 05 Horas. Ficam vedadas no               
município, independente do horário, as seguintes atividades: I – cultos, missas e demais             
reuniões religiosas de qualquer natureza; II - reuniões alusivas a festas, aniversários,            
casamentos, bodas, palestras, cursos, treinamentos, oficinas, workshops entre outras; III          
– o atendimento de mais de um cliente por vez em clínicas de estéticas, salões de                
beleza, salões de cabeleireiros, barbearias e similares; IV – a abertura de locais onde              
ocorrer velórios e afins por período superior a 01 hora. V – todas as competições               
esportivas e/ou atividades esportivas coletivas que geram aglomerações de pessoas. VI           
- jogos de bilhar e pebolim realizados em bares e/ou congêneres.  

Em Anastácio, foi publicado o DECRETO Nº 380, de 24 de março de 2020,              
suspende, no período de 24 de março de 2020 a 07 de abril de 2020, o atendimento                 
presencial ao público em estabelecimentos comerciais em funcionamento no município          
de Anastácio/MS.  

Já em 03 de abril de 2020, foi publicado o DECRETO Nº 388, que criou o Comitê                 
Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19, objetivando monitorar,         
estabelecer e divulgar ações de enfrentamento e prevenção à transmissão do vírus, e             
será composto pelos seguintes membros: I – Prefeito Municipal de Anastácio; II –             
Secretária Municipal de Saúde de Anastácio; III – Presidente do Sindicatos dos            
Trabalhadores da Prefeitura de Anastácio; IV – Representante da Média e Alta            
Complexidade; V – Representante da Atenção Primária em Saúde; VI – Representante            
da Vigilância em Saúde; VII – Representante da Vigilância Sanitária; VIII –            
Representante dos Agentes Comunitários de Saúde; IX – Representante da Sociedade           
Civil; X – Representante do Comércio do Município; XI – Representante da Secretaria             
Municipal de Administração; XII – Representante da Secretaria Municipal de Educação;           
XIII – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; XIV – Representante            
da Procuradoria Jurídica do Município; XV - Comissão de Saúde da Câmara Municipal             
de Vereadores; XVI – Representante da População Indígena; XVII –Representante do           
Conselho Municipal de Saúde; XVIII – Representante das Academias; XIX -           
Representante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. A coordenação do Comitê é             
exercida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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Em 17 de julho foi publicado o DECRETO Nº 529, que instituiu o toque de               
recolher, no âmbito territorial do Município de Anastácio, das 20h30m às 05 horas de              
segunda-feira a sábado e das 21 horas às 05 horas aos domingos a partir de 17 de julho                  
de 2020, sendo que como exceção ao disposto no caput deste artigo, poderão             
permanecer em funcionamento os serviços de tele-entrega ou delivery até as 23 horas.             
Dentre outras medidas, definiu ao comércio em geral, o atendimento presencial de            
segunda-feira a sábado, das 07 horas às 18 horas e supermercados das 06 horas às 20                
horas e no domingo das 06 horas às 13 horas, respeitando a capacidade máxima de               
30% (trinta por cento) de lotação, sendo de responsabilidade do proprietário do            
estabelecimento o controle das medidas de saúde já determinadas. Academias e           
estabelecimentos similares: poderão realizar atendimento presencial, de segunda-feira        
à sábado das 06 horas às 20 horas, mediante atendimento das medidas de             
biossegurança já determinadas, apresentação de Plano de Biossegurança e cadastro          
prévio junto à Vigilância Sanitária Municipal, e respeitando a capacidade máxima de            
30% (trinta por cento) de lotação por hora. 

Por fim, em 23 de julho foi publicado o DECRETO Nº 532, que referendou os               
horários de funcionamento dos estabelecimentos previstos no decreto anterior, sendo          
que não apresentou nenhuma mudança em relação ao DECRETO Nº 529. 

  

Alertas para prevenção 

Considerando os indicadores de morbidade, de mortalidade, a taxa de incidência           
e a evolução destes indicadores, foram observado elevados níveis de crescimento dos            
indicadores mencionados. Mesmo assim, observou-se que, no estado, o melhor índice           
de isolamento social ocorreu nas primeiras semanas da pandemia. Depois disso, o            
índice permaneceu majoritariamente abaixo de 40%. O isolamento social é          
procedimento básico de prevenção ao contágio pelo vírus SARS-CoV-2, assim como é            
consenso que a disseminação do novo coronavírus leva a agravos à saúde até ao óbito,               
como se pode identificar por meio dos indicadores e no índice de morbimortalidade da              
COVID-19 apresentados nesse relatório.  

A recomendação da OMS e da OPAS é de taxas acima de 70% de pessoas               
cumprindo as medidas de isolamento social, de tal forma que somente os            
deslocamentos urbanos e interurbanos essenciais sejam realizados. Tal proporção não          
reflete as ações da população brasileira. Dentre os estados brasileiros, Mato Grosso do             
Sul recorrentemente ocupa diariamente as últimas posições na lista de estados com os             
mais baixos níveis de distanciamento social. Conforme o Gráfico 1, que apresenta            
índices de isolamento social, para além da residência, em Mato Grosso do Sul, os              
melhores índices foram registrados nas primeiras semanas da pandemia. Depois disso,           
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o índice permaneceu majoritariamente abaixo de 40%, sendo que no dia 24 de julho o               
índice de isolamento social caiu para 36,7%.  

 

Gráfico 1 - Índice de Distanciamento Social em Mato Grosso do Sul, de 01 fevereiro a 29 julho 

 

Fonte: INLOCO, 2020. 

 

No que se refere a MRS de Aquidauana, no Gráfico 2 é possível observar a taxa                
de isolamento diária dos municípios que a compõem, sendo que Nioaque apresentou a             
melhor média com 55,20% e Bodoquena a pior taxa com 40% de isolamento. 
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Gráfico 2 - Média do índice de distanciamento social nos municípios da MRS de Aquidauana entre 
11 e 25 de julho de 2020. 

 

Fonte: INLOCO, 2020. 

 

Portanto, a conscientização da população, a fiscalização em conjunto com a           
aplicação de decretos provenientes do poder público que visem a permanência da vida,             
dos direitos civis e do bem-estar social diante de uma pandemia poderiam contribuir             
para o aumento desse índice de isolamento social que mudaria consideravelmente a            
situação de calamidade pública em que se encontra o estado e os municípios             
integrantes da MRS de Aquidauana. 

 

Conclusão 

Uma das principais limitações para realização de um adequado diagnóstico da           
situação da saúde pública no país se relaciona à testagem, como Mota e Calixto (2020,               
p. 3) enfatizaram no artigo Espacialização dos Casos De SARS-CoV-2 na Rede Urbana             
de Mato Grosso do Sul: Uma Análise da 11ª à 18ª Semana Epidemiológica de 2020.  

O Relatório Técnico de Análise Geocartográfica da COVID-19 na Microrregião de           
Saúde de Aquidauana-MS referente às Semanas Epidemiológicas 28ª à 30ª considerou           
indicadores compostos conforme apresentado anteriormente e explicitados por meio de          
mapas e tabelas. A partir disso, recomendamos que sejam tomadas medidas mais            
efetivas no sentido de contenção do avanço da doença para prevenção da saúde das              
pessoas e redução de danos para a população e para a saúde pública. A Organização               
Mundial de Saúde (OMS) orientou o isolamento social como medida preventiva e            
cidades, regiões e países que levaram a sério a recomendação da autoridade de saúde              
tiveram êxito na contenção da doença.  
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A análise aqui realizada evidenciou que as medidas preventivas indicadas para os            
níveis de alerta inferiores, conforme recomendações das autoridades sanitárias - OMS,           
OPAS, Ministério da Saúde no Brasil, Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso              
do Sul - com vistas a reduzir a propagação do vírus e impactar de forma efetiva nos                 
indicadores devem ser levadas com seriedade para que não aconteça a evolução            
exponencial de casos como em Dois Irmãos do Buriti que passou do nível de alerta 1                
para o 4 em apenas uma semana epidemiológica. 

Importante salientar que os níveis de alerta são válidos para o período de 27              
de julho a 03 de agosto, devido a dinâmica populacional, os decretos, a alocação de               
serviços de saúde e profissionais e todas as demais variáveis que interferem na             
disseminação do novo coronavírus. Recomendam-se análises diárias para verificar as          
variações nos dados das duas semanas epidemiológicas anteriores e avaliar os decretos            
e ações das autoridades que ocupam cargos institucionais públicos. Devido às           
limitações técnicas e da dimensão das equipes que realizam o trabalho, os resultados             
podem ser atualizados semanalmente, posterior a este prazo os indicadores compostos,           
o índice e o nível de alerta para cada município se tornam um registro a partir dos casos                  
confirmados de COVID-19, um retrato da situação da pandemia em um curto            
espaço-tempo. 

Portanto, para efeito de medidas de preservação das vidas e prevenção do             
colapso do sistema de saúde público, bem como a diminuição da velocidade no avanço              
da COVID -19, as ações devem levar em conta as variações nos três indicadores              
compostos e no índice de morbimortalidade, com maior atenção aos que apresentaram            
níveis mais elevados, como Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana (nível de alerta 4) e               
Nioaque (nível de alerta 3), que requerem medidas restritivas permitindo apenas           
deslocamentos e atividades essenciais. 

Atrelado a isso, somam-se às decisões tomadas pelas gestões municipais, no           
que se refere aos decretos que tratam da imposição de medidas administrativas para             
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus –           
COVID-19, que no caso de Dois Irmãos do Buriti, que contava dois casos confirmados              
até o dia 20 de julho, publicou decreto mais restritivo em 24 de julho, com o objetivo                 
de conter as aglomerações após somar 20 novos casos da COVID -19 em menos de               
uma semana (21 a 25/07). A gestão municipal de Aquidauana, por sua vez, publicou              
em março de 2020, vários decretos muito mais restritivos que o último (DECRETO             
MUNICIPAL N.º 113/2020), quando diante da atual situação de aumento expressivo           
de casos e número de óbitos, sugerimos a adoção de medidas com a restrição das               
atividades comerciais, de deslocamentos com o fechamento do terminal         
rodoviário, bem como suspensão dos serviços de transportes coletivo público e           
particular que circulam na área urbana, rural e aldeias indígenas, anteriormente           
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impostas e executadas pelos decretos do mês de março de 2020, mencionados neste             
relatório. 

Outro fator a ser considerado é a quantidade de casos em população indígena             
nestes municípios, como por exemplo Dois Irmãos do Buriti com 22 casos, ou seja              
100% dos casos, Aquidauana com 85 casos, representando 53% do total de casos e              
75% do total de óbitos com seis óbitos, Miranda com 11 casos, representando 52%              
do total de casos, Nioaque com quatro casos (0,12%) e Anastácio com dois casos,              
representando 4% do total de casos. Sendo assim, as medidas de restrição de             
mobilidade, barreira sanitária, bem como distanciamento social, testagem massiva         
da população, medidas de higiene pessoal e uso de máscaras - únicas medidas             
efetivas comprovadas cientificamente para conter a doença, devem ser realizadas e           
fiscalizadas.  

No entanto, ressaltamos a preocupação e urgência na adoção e implementação           
de medidas preventivas para os municípios com níveis de alerta 2 que são Anastácio,              
Miranda e Nioaque e nível de alerta 1 que é o caso de Bodoquena, para evitar a                 
evolução rápida no número de casos e óbitos, como ocorrido com os dois             
classificados com alerta 4. Em especial, o município de Anastácio, uma vez que nossa              
análise técnica considera os fortes níveis de interações espaciais entre as duas cidades             
conurbadas (Aquidauana e Anastácio). Quaisquer medidas adotadas devem levar em          
conta a complexidade do fenômeno que é o novo coronavírus na sociedade e os              
impactos da doença em todos os setores e em todas as dimensões da vida humana.               
Portanto, não bastam medidas apenas na cidade de Aquidauana. É preciso realizar um             
esforço interinstitucional entre os gestores das cidades que compõem os municípios da            
microrregião para implementação de políticas de enfrentamento à doença que resultem           
em ações mais eficientes, efetivas e eficazes.  

Desta forma, perante esse dinamismo socioespacial em relação aos núcleos          
urbanos das cidades vizinhas, é fundamental a barreira sanitária, bem como a            
importância de analisar com cuidado a migração pendular que ocorre entre os            
municípios, visto que esse fluxo de pessoas também é facilitador da transmissão do             
vírus. Nesse sentido, deveriam integrar-se às dinâmicas geográficas, ambientais,         
políticas e socioeconômicas.  

Concluindo, a soma da ausência ou aplicação de medidas e fiscalização de forma             
branda ou inexistente, a testagem insuficiente, a falta de cuidado e comprometimento da             
população em adotar as medidas de prevenção que lhe competem, o subfinanciamento            
do SUS, juntamente com a adequada capacitação dos Setores/Departamentos de          
Vigilância Epidemiológica, de coordenadores regionais das micros e macrorregiões de          
saúde colaboram para o cenário aqui apresentado, propício para a ocorrência e aumento             
dos óbitos por mortes evitáveis, não só na MRS Aquidauana, como no estado de Mato               
Grosso do Sul e outras regiões do país. 
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Assim, sugerimos além da adoção de medidas preventivas, a fiscalização efetiva           
do cumprimento das medidas, campanhas que tenham como objetivo educar e informar            
a população para o adequado enfrentamento à pandemia e para o cumprimento das             
normas e dispositivos legais. Não obstante, recomendamos que as gestões municipais           
assumam suas responsabilidades, bem como implementem políticas de comunicação e          
educação para oferecer um letramento sobre a doença, sobre as formas de prevenção e              
a necessidade de respeitar os decretos que tenham como objetivo a restrição de             
mobilidade, bem a seguridade social acompanhada de reforço do distanciamento social,           
medidas de higiene pessoal e uso de máscaras.  
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