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LINHA DO TEMPO DAS AÇÕES DE CONTROLE AO NOVO CORONAVÍRUS – 

ATUALIZAÇÃO EM 29/08/2020 

28 de janeiro  

- Lançado alerta  

- 1° Boletim do Ministério da Saúde COE 01/jan.2020, SES imediatamente, publicou as 

orientações para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).  

              

- Acordado a criação do COE (Centro de Operações de Emergência de Mato Grosso do Sul) 

para resposta unificada das emergências, com reuniões semanais, nos mesmos moldes do 

Ministério da Saúde, para discussão e troca de informação, inclusive das condutas a serem 

tomadas.  

- Definição do Hospital de Referência: entra como apoio do corpo clínico de infectologistas 

do HU, não deixaremos um único serviço como referência para casos que necessitarem de 

assistência especial - hospitalar. Os casos de pacientes em que houver necessidade de 

transferência, serão regulados via central de regulação estadual para o serviço que naquele 

momento tiver condições de receber (Hospital Regional, Santa Casa e El Kadri (privados) 

também estão entre os serviços que poderão receber casos suspeitos. 

29 de janeiro  

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/apos-casos-de-coronavirus-no-paraguai-ms-

reforca-alerta/366894/ 

https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/alertas-avancam-e-hospitais-de-ms-ja-

se-preparam-para-coronavirus  

 

NOTÍCIAS 

Coronavírus: SES orienta 79 
cidades de MS sobre como agir 
em casos suspeitos  
 
https://www.midiamax.com.br/
cotidiano/2020/coronavirus-
ses-orienta-79-cidades-de-ms-
sobre-como-agir-em-casos-
suspeitos 
http://www.ms.gov.br/secretaria-de-
saude-orienta-municipios-sobre-
como-proceder-em-casos-suspeitos-
do-coronavirus/ 

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/apos-casos-de-coronavirus-no-paraguai-ms-reforca-alerta/366894/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/apos-casos-de-coronavirus-no-paraguai-ms-reforca-alerta/366894/
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/alertas-avancam-e-hospitais-de-ms-ja-se-preparam-para-coronavirus
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/alertas-avancam-e-hospitais-de-ms-ja-se-preparam-para-coronavirus
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/coronavirus-leva-anvisa-reforcar-

atencao-em-portos-e-aeroportos 

https://globoplay.globo.com/v/8273376/ - MS adota medidas para prevenção do coronavírus - 

MSTV 2° edição _ 29/01 

30 de janeiro  

Atualização em Manejo Clínico da Dengue e Chikungunya, realizado em 03 três períodos na 

oportunidade foi abordado sobre corona vírus para os 179 médicos e enfermeiros  de 30 

municípios. 

Notícia nos sites:  

http://www.ms.gov.br/secretaria-de-saude-capacita-medicos-e-enfermeiros-sobre-manejo-

clinico-da-dengue-e-chikungunya/  

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/governo-orienta-sobre-coronavirus-transmissao-

ocorre-pelo-ar-e-por/366930/ 

http://www.ms.gov.br/secretaria-de-saude-cria-centro-de-operacoes-para-monitorar-possiveis-

casos-do-novo-coronavirus/ 

31 de janeiro  

– Criado o Centro de Operações Especiais contra o Coronavírus (COE-MS) 

 

 

Publicação – D.O. nº 10.084 de 31 de janeiro de 2020 - Centro de Operações de Emergência 

(COE) referente ao COVID-19 – MS. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/coronavirus-leva-anvisa-reforcar-atencao-em-portos-e-aeroportos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/coronavirus-leva-anvisa-reforcar-atencao-em-portos-e-aeroportos
http://www.ms.gov.br/secretaria-de-saude-capacita-medicos-e-enfermeiros-sobre-manejo-clinico-da-dengue-e-chikungunya/
http://www.ms.gov.br/secretaria-de-saude-capacita-medicos-e-enfermeiros-sobre-manejo-clinico-da-dengue-e-chikungunya/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/governo-orienta-sobre-coronavirus-transmissao-ocorre-pelo-ar-e-por/366930/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/governo-orienta-sobre-coronavirus-transmissao-ocorre-pelo-ar-e-por/366930/
http://www.ms.gov.br/secretaria-de-saude-cria-centro-de-operacoes-para-monitorar-possiveis-casos-do-novo-coronavirus/
http://www.ms.gov.br/secretaria-de-saude-cria-centro-de-operacoes-para-monitorar-possiveis-casos-do-novo-coronavirus/
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03 de fevereiro  

Envio do banner e vídeos de medidas de prevenção para o coronavírus, coleta de amostras 

para doenças respiratórias e classificação risco de dengue via grupos de mídias, publicação no 

site do telessaúde/SES.   

 

 

 

 

                

 

Link vídeo coleta: http//:www.lacen.saude.ms.gov.br/coleta-de swab-de naso-e-orofaringe-

para-pesquisa-de-influenza 

04 de fevereiro  

1º Reunião do COE – MS 

Encaminhamentos da Reunião do COE: 

• ANVISA: entrar em contato com a ANVISA Nacional para procedimentos a serem adotados 

na chegada de dois chineses (ainda sem data definida) em Campo Grande e ação nas 

fronteiras; 

• Área Técnica (Lívia) entrar em contato com o Ministério da Saúde - área técnica 

respiratórias para informar sobre a vinda dos chineses, isolamento e fluxos estabelecidos com 

o município de Maracaju e orientações fronteira. 

• Comunicação Estadual: revezar entrevistas entre Lívia (gerência técnica) e Karine (CIEVS) 

- COE 

• TODOS: Adequação do Plano de Contingência de SRAG por vírus respiratórios que será 

enviado via e-mail e cada área adequará a sua parte. 
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05 de fevereiro  

Solicitação: 

• Cartaz coronavírus: 1.000 unidades  

•  Folders coronavírus: 30.000 unidades; 

• Cartazes Manejo Clínico Dengue: 5.000 unidades (arquivo Dengue - fluxograma); 

• Cartaz - Fluxograma Influenza: 5.000 unidades (arquivo Síndrome Gripal); 

• Cartão de Acompanhamento da Dengue: 50.000 unidades* 

• Distribuídos  

CIB 14/02 para as todas as Unidades de Saúde dos 79 municípios (dengue e COVID-19). 

 

 

 

 

                                          

 

 

07 de fevereiro  

- Participação de 38 municípios com total de 169 profissionais 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista FM – Capital – Tribuna Livre  
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10 e 11 de fevereiro 

Envio da 1º versão do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo 

COVID –19 e entrevista para TV Morena. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

- Reunião para construção do fluxo de detecção de casos e atendimentos nos portos, 

aeroportos e fronteiras – SMS Corumbá/ Equipe SES e Anvisa  

 

 

 

 

 

                       

 

12 de fevereiro 

- Reunião com Secretária Justiça e Segurança Pública, para organização da Operação 

Carnaval nas 13 fronteiras com parceria da Policia Rodoviária Federal e Departamento de 

Operações de Fronteira.  

 

Panorama MS – 11/02 – Dra 

Christinne - Coronavírus 

https://www.corumba.ms.gov.br/saude-de-corumba-se-reune-com-equipe-do-estado-para-discutir-

estrategias-de-enfrentamento-ao-corona-virus/ 

  

https://www.corumba.ms.gov.br/saude-de-corumba-se-reune-com-equipe-do-estado-para-discutir-estrategias-de-enfrentamento-ao-corona-virus/
https://www.corumba.ms.gov.br/saude-de-corumba-se-reune-com-equipe-do-estado-para-discutir-estrategias-de-enfrentamento-ao-corona-virus/
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13 e 14 de fevereiro  

- Apresentações nas CIR de Campo Grande e CIB de fevereiro e entrevistas para mídias 

https://novo.sbtms.com.br/plano-de-contingencia-e-criado-para-tratar-pacientes-com-

suspeita-de-coronavirus/ 

             

 

 

17 de fevereiro  

- Encontro Estadual de Vigilância em Saúde: Integrar Vigilância e Atenção Primária em 

Campo Grande/MS. 

- Palestra sobre Panorama do Coronavírus: (Papel da APS e Vigilância em Saúde na 

Prevenção das Doenças – Dr Júlio Croda – SVS – Ministério da Saúde para 3.000 

profissionais de saúde dos 79 municípios e agentes comunitários e endemias de CG. 

 

 

 

 

 

 

 

https://novo.sbtms.com.br/plano-de-contingencia-e-criado-para-tratar-pacientes-
com-suspeita-de-coronavirus/ 
 

https://novo.sbtms.com.br/plano-de-contingencia-e-criado-para-tratar-pacientes-com-suspeita-de-coronavirus/
https://novo.sbtms.com.br/plano-de-contingencia-e-criado-para-tratar-pacientes-com-suspeita-de-coronavirus/
https://novo.sbtms.com.br/plano-de-contingencia-e-criado-para-tratar-pacientes-com-suspeita-de-coronavirus/
https://novo.sbtms.com.br/plano-de-contingencia-e-criado-para-tratar-pacientes-com-suspeita-de-coronavirus/
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19 de fevereiro  

- Reunião Centro de Operações de Emergências – Atualização da Nota Informativa e Plano de 

Contingência – COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 a 25 de fevereiro  

Operação Carnaval – distribuição de materiais nas fronteiras - Folder Coronavírus; Cartaz 

Coronavírus; Folder Dia Mundial da Luta contra a AIDS; Cartazes de Hepatites B e C; Folder 

de Violência Contra a Mulher; Faixas e Folder de Dengue; Cartaz de Hanseníase e 

Tuberculose.  

26 de fevereiro  

- 1° Caso Confirmado no Brasil – SP 

1° Caso Notificado em Mato Grosso do Sul – Ponta Porã – Reunião com COE / Coletiva de 

imprensa. 
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27 e 28 de fevereiro 

- Solicitação aos municípios de fronteira para estruturação dos fluxos de pacientes suspeitos. 

- Reunião para construção do fluxo de detecção de casos e atendimentos nas fronteiras – SMS 

Ponta Porã pela Equipe SES/ANVISA. 

- Divulgação dos banners dos fluxos elaborados pela Assistência da SES.      

 

   

 

 

                     

 

 

 

04 de março  

- Desenho do fluxograma de assistência do COVID-19 para os 79 municípios.  

- Realização de treinamento de coleta de amostras (swab de secreção naso e orofaríngea) 

para diagnóstico de infecções respiratórias aos 79 municípios do estado realizada pelo 

LACEN.  

06 de março  

- Reunião do Comitê Estadual de Combate às Arboviroses - abordado sobre Coronovírus. 
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09 de março  

Novos elaborados pela Assistência de definição de casos, prevenção, tratamento e 

fluxograma assistencial para COVID-19. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

- Centro de Operações Emergenciais – inclusão de 03 infectologistas e Defesa Civil e 

Bombeiros;  

 

 

 

 

 

 

 

- Recebimento de 240 testes (10kits – BioManguinhos) em 09.03.2020 para diagnóstico de 

coronavírus por biologia molecular. 
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10 de março 

- Reunião para definição do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, como referência para 

covid. 

11 e 12 de março 

- Declaração de pandemia pela OMS 

- Reunião SES/SESAU – Organização para Mapeamento da quantidade dos Leitos de UTI já 

disponíveis e a previsão de implantação de novos Leitos de UTI para internação de pacientes 

críticos de COVID-19, sendo que a SES em parceria com a SESAU irá co-financiar a compra 

de 60 leitos clínicos no Hospital do Pênfigo para Dengue e caso seja necessário esses leitos 

serão usados para COVID- 19.  

- Parceria com os Hospitais: 

 A SES providenciou a locação de equipamentos de suporte de vida para equipar os 

novos leitos de UTI e a SESAU ajudou na cedência dos recursos humanos. Em relação a 

coleta do swab, a SESAU e o Lacen mantiveram parceria de insumos.  

 

 Confecção e divulgação virtual de material informativo de definição de casos, 

prevenção, tratamento e fluxograma assistencial para COVID-19 

 Distribuição de cartazes e panfletos informativos para divulgação em todas as 

unidades de saúde e hospitais dos 79 municípios; 

 Apoio técnico aos municípios para construção e organização do Fluxo 

Assistencial;  

 Contato com todos os municípios para validação dos Fluxos Assistenciais; 

 Articulação com os demais setores da SES sobre COVID-19; 

 Mapeamento da quantidade dos Leitos de UTI já disponíveis e a previsão de 

implantação de novos Leitos de UTI para internação de pacientes críticos de 

COVID-19;  
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Leitos de 

UTI 

existente

Aparelhos

Leitos UTI 

reservados 

CORONA

Leitos de UTI 

a implantar

Leitos Semi 

intensivos a 

implantar *

Observações

HRMS 4 9 25

Santa Casa de CG 5 0 0

HU-UFMS 2 0 0

11 9 25

Coxim HR Dr Alvaro Fontoura 0 1 0 0 0

Disponibilizará 01 leito de

isolamento para estabilizar e

encaminhar Campo Grande

Corumbá Santa Casa de Corumbá 7 1 0 20

Costa Rica Fundação Hosp. Costa Rica 3 0 0 6

HU-UFGD 14 0 0 0
Nenhum, demanda será regulada 

conforme disponibilidade de vaga

H da Vida 20 0 0 0 Tem interesse

10 0 0 0

Fatima do Sul SIAS 0 0 0 7 0

Naviraí Hosp. Municipal 0 3 0 0 4

Nova Andradina HR Nova Andradina 10
16 leitos (08 

manutenção)
1 0 12

Leitos da clínica cirúrgica

Ponta Porã HR Dr Simoni Neto 10 1 10 0

Três Lagoas HNSA 10 30 1 10 0
Interesse em implantar leitos semi 

intensivos

15 36 67

HospitalMunicípio

COVID-19

TOTAL

Campo Grande

TOTAL Campo Grande

Dourados

TOTAL Dourados

EXISTENTE

 

- Apoio financeiro aos municípios para a implantação e custeio dos novos leitos de UTI; 

- Treinamento de 01 farmacêutica – bioquímica no dia 12.03.2020 na Fiocruz do Rio de 

Janeiro para implantação do diagnóstico no LACEN; 

13 de março 

- Reunião com representantes da Secretaria Estadual de Educação, Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino do Estado do MS - (SINEPE) e União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação – (UNDIME) para delinear as ações com a educação para prevenção 

dos escolares contra o COVID-19. 

 

 

 

 

 

- Reunião com toda equipe da SES para explicar as normativas para prevenção contra o 

COVID-19 no âmbito da Secretaria.  
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- Folders frente verso – prevenção dengue e coronavírus: 1 milhão para distribuição em 

escolas, população e cartazes. 

- Elaboração de vídeo para celular. 

                                                   

 

 

 

 

 

- Recomendações do Centro de Operações de Emergências de Mato Grosso do Sul, e em 

consonância com as orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia a Secretaria de 

Estado de Saúde. 
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14 de março 

- Após treinamento do LACEN iniciou-se a realização do diagnóstico em com 2 casos 

confirmados; 

- Elaboração de nota técnica com orientação para Laboratórios Privados. 

- Divulgação do banner das medidas de prevenção para todos os meios de comunicação.  

 

 

 

 

 

15 de março  

- Reunião com SES, UFMS, SED, Ministério da Saúde, Governadoria, SEMAGRO 

- Reunião com todos Secretários de Governo 

- Apresentação das Ações do COE; 

- Publicação do Decreto nº 15.391 – dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas, 

no âmbito da Administração Pública do Estado de MS, para prevenção do contágio da doença 

COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-grossense. 

16 de março  

- Reunião do Governo do Estado e representantes da SES para discussão das ações de 

enfrentamento ao Coronavírus com as Universidades;  

– Proibição das férias de bombeiros militares e servidores estaduais da área da saúde durante 

o período da pandemia. Isso por causa do aumento da demanda desses profissionais; 

– Em casos necessários, autorizada a requisição de bens e de serviços de pessoas naturais e 

jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior com base na “tabela SUS”, 

quando aplicável, ou mediante justa indenização a ser definida pela Administração Pública 

Estadual em processo administrativo próprio; 

– Determinação: servidor, empregado público, terceirizado, colaborador, trainee, estagiário ou 

aprendiz que apresentar febre ou condições respiratórias é obrigado a reportar o caso suspeito 

ao dirigente do órgão em que trabalha; 
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– Determinação: servidores que retornaram ou tiveram contato direto com pessoas que 

regressaram de locais com transmissão comunitária da Covid-19, independentemente de 

apresentarem sintomas, devem comunicar este fato à chefia imediata, sendo que os que 

apresentarem sintomas deverão procurar um serviço de saúde e ser afastados do trabalho, sem 

prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 dias ou conforme determinação 

médica; 

– Determinação: servidores, empregados e colaboradores que regressaram desses locais e que 

não apresentem sintomas deverão desempenhar as atividades em domicílio, em regime 

excepcional de teletrabalho, pelo prazo de sete dias, a contar do retorno ao Estado; 

– Suspensão de qualquer evento ou atividades pelos órgãos do Governo que implique em 

aglomeração de pessoas e da participação de servidores em eventos oficiais fora de Mato 

Grosso do Sul; 

– Proibição de reuniões presenciais, no âmbito de qualquer órgão ou entidade da 

Administração Estadual, com a participação de qualquer pessoa que tenha regressado de 

locais com transmissão comunitária do vírus; 

– Autorização do teletrabalho (trabalho em casa) para servidores que, cumulativamente, 

tenham mais de 60 anos e sejam portadores de doenças crônicas que compõem grupo de risco; 

– Reunião com representantes de oito universidades em Mato Grosso do Sul para o 

alinhamento de informações referentes ao monitoramento dos casos de infecção por 

coronavírus com adoção de medidas paliativas que reduzam a concentração de estudantes sem 

prejudicar o calendário acadêmico; 

– Reunião com representantes do setor produtivo para convocar o Comitê de Monitoramento 

da Crise (CMC) e alinhar ações de prevenção ao novo coronavírus. O CMC é formado pela 

Fiems, Fecomércio-MS, Famasul, Sebrae/MS e outras entidades. 

 17 de março  

– Suspensão das aulas na Rede Estadual de Ensino por 15 dias, de 23 de março a 6 de abril, 

sem prejuízo aos alunos que não comparecerem à escola na semana atual. No período sem 

aulas, os alunos têm atividades para realizar em casa; 

– Adotado o sistema de entrevistas coletivas on-line para evitar a proliferação do vírus entre 

os profissionais de imprensa. 

- Publicação D.O nº 10.116 pág. 29 

 Portaria AGEPREV n° 020 de 16 de março de 2020 - Estabelece orientações aos 

servidores públicos do Poder Executivo, incluídas suas Autarquias e Fundações, bem 

como dos servidores e membros Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, 

Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto à 

suspensão temporária do comparecimento presencial à Perícia Médica Oficial do 
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Estado nos casos que especifica, como medida de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus 

(COVID-19); 

 Publicação D.O nº 10.116 pág. 95: Portaria “P” FUNSAU nº121 de 13 de março de 

2020 – Membros do Comitê Operativo de Emergência do Coronavírus (COVID-19) 

do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul; 

 Publicação D.O nº 10.116 pág. 101: Portaria DPGE de 16 de março de 2020 – Dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao novo Coronavírus e forma de atuação de 

Defensoria Pública do Estado de MS;   

 Publicação D.O nº 10.117 - pág. 2 - Edição extra: Decreto nº 15.393, de 17 de março 

de 2020. Acrescenta o art. 2º-A ao Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração 

Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença 

COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (SARSCoV-2), no território sul-mato-

grossense.  

18 de março 

– Anúncio da abertura de processo para compra emergencial de cinco mil kits de testes para o 

novo coronavírus. 

- Publicação D.O nº 10.118 pág. 11, 29, 30 e 31, 34. Portaria AGEHAB Nº 150, de 17 de 

março de 2020. Suspensão Inscrição Presencial no Cadastro da AGEHAB em Campo 

Grande/MS. 

- Portaria UEMS N. 019, de 16 de março de 2020. Art. 1º Suspender as atividades acadêmicas 

presenciais nas Unidades Universitárias da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – 

UEMS, por 30 (trinta) dias, a partir do dia 18 de março de 2020 e recomendar sua substituição 

por atividades remotas, conforme Portaria UEMS N. 018, de 16 de março de 2020. 

- Instrução Normativa PROE-UEMS n. 001, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre as 

orientações e recomendações a serem seguidas pelas coordenações e colegiados dos cursos de 

graduação da UEMS no período de estado de emergência decorrente da doença Coronavírus - 

COVID - 19. 

19 de março  

– Disponibilização do sétimo andar do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo 

Grande, para atendimento exclusivo de eventuais pacientes com coronavírus. Ao todo, são 48 

leitos; 

– Suspensão do atendimento em alguns ambulatórios do HRMS para diminuir a aglomeração 

de pacientes na unidade. Dessa forma, só estão em funcionamento: Clínica da Dor Crônica; 

ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva); TAP (Tempo de Atividade da Protrombina); 

egressos de cirurgia de cabeça e pescoço; egressos de cirurgia geral; egressos de cirurgia 
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pediátrica; gestantes de alto risco; hematologia; oncologia clínica; egressos de oncologia 

cirúrgica; egressos de urologia; follow up; paracentese; pulsoterapia; e serviços de imagem; 

– A pedido do Governo de MS, o Governo Federal fechou as fronteiras do Mato Grosso do 

Sul com os países vizinhos – Bolívia e Paraguai; 

– Suspensão de visitas nos presídios; 

– Anúncio da contratação de 207 leitos hospitalares; 

– Encaminhamento à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul do projeto de decreto 

legislativo para implantar Estado de Calamidade Pública em MS; 

– Autorização de teletrabalho para o servidor público estadual; 

– Anúncio da antecipação do lançamento do aplicativo MS Digital, que reúne 80 serviços para 

cidadãos e servidores públicos de forma remota;  

- Reunião da Secretaria de Estado de Saúde por videoconferência com os secretários 

municipais de saúde para alinhamento das ações de combate ao novo coronavírus;  

- Publicação D.O nº 10.119 - pág. 14 e 15 - Nota de Esclarecimento do Conselho Estadual de 

Educação de Mato Grosso do Sul (CEE/MS). 

- Resolução Normativa SEDHAST/MS nº. 214, de 18 de março de 2020. Dispõe sobre a 

suspensão de atendimento ao público, a realização de audiências de conciliação e dos prazos 

dos processos instaurados, no âmbito da Superintendência para Orientação e Defesa do 

Consumidor - PROCON/MS, pelo período de 30 dias, em razão da pandemia mundial do 

COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, visando a prevenção do 

contágio da doença. 

- Publicação D.O nº 10.119 - pág. 57 e 58 

 Portaria/ IAGRO/MS – Portaria nº 3.643 de 18 de março de 2020 – Dispõe sobre as 

medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Agência Estadual de Defesa 

Sanitária Animal e Vegetal do Estado de MS, para prevenção do contágio da doença 

COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-

grossense. 

 Portaria AGEPREV nº 021 de 18 de março de 2020 – Estabelece a suspensão 

temporária de atendimento presencial no âmbito da Agência de Previdência Social de 

Mato Grosso do Sul – AGEPREV/ MS, como medida de proteção para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

 Publicação D.O nº 10.119 págs. 267 e 268. Portaria DPGE Nº 002, de 18 de março de 

2020. Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao novo coronavírus e forma de 

atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. 
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 Publicação D.O nº 10.120 - pág. 2. Resolução/SED – Portaria nº 3.745 de 19 de março 

de 2020 – Regulamenta o Decreto n. 15.391, de 16 de março de 2020, e a oferta de 

Atividades Pedagógicas Complementares nas Unidades Escolares e Centros. 

20 de março 

– Decretado estado de Emergência em Saúde. 

- Republicação dos novos membros do COE -  Publicação D.O nº 10.121 págs. 14 e 15, 

inclusão de novos membros.  

- Publicação D.O nº 10.121 págs. 02 a 06, 08.  

 Decreto nº 15.395, de 19 de março de 2020 - Institui o Regime Excepcional de 

Teletrabalho no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, 

para a prevenção da transmissão e da proliferação da COVID-19 no território sul-

mato-grossense. 

 Decreto nº 15.396, de 19 de março de 2020 - Declara, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso do Sul, situação de emergência em razão da pandemia por Doenças Infecciosas 

Virais - COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0), amplia as medidas de prevenção a serem 

adotadas no território sul-mato-grossense, e dá outras providências. 

 Controladoria-Geral do Estado: Resolução CGE/MS/Nº 027, de 19 de março de 2020 - 

Dispõe sobre a suspensão temporária do atendimento presencial na Ouvidoria - Geral 

do Estado. 

- Publicação D.O nº 10.121 págs. 56 e 57. Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão 

Rural 

 Portaria AGRAER n. 003 de 18 de março de 2020 - Dispõe sobre medidas temporárias 

de prevenção do contágio da doença COVID-19, a serem adotados no âmbito da 

AGRAER. 

 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul. Portaria 

AGEPAN n° 181, de 19 de março de 2020 - Estabelece a suspensão temporária de 

atendimento presencial no âmbito da Agência Estadual de Regulação de Serviços 

Públicos de MS – Agepan, como medida de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

- Publicação D.O nº 10.121 págs. 76 e 79 

 Portaria IMASUL N. 771 DE 20 de março de 2020 - Dispõe sobre o fechamento das 

Unidades de Conservação Estaduais e do Parque das Nações Indígenas – PNI, como 

parte das medidas temporárias adotadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul - IMASUL, para a prevenção do contágio do coronavírus e dá 

providências. 
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 Portaria JUCEMS/GP/nº 008/2020, de 19 de março de 2020 - Estabelece a suspensão 

temporária de atendimento no âmbito da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

do Sul – JUCEMS, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). 

- Publicação D.O nº 10.121 págs. 80 

 EDITAL n. 6/2020 – SAD/FUNSAU/MIEF - Processo Seletivo Simplificado – 

SAD/SES/FUNSAU/MIEF/2020, vagas para Fisioterapeuta Intensivista 4 (quatro) e 

Enfermeiro 30 (trinta).  

- Publicação D.O nº 10.122 págs. 02 a 04. Agência de Previdência Social de Mato Grosso do 

Sul  

 Portaria AGEPREV Nº 022, de 20 de março de 2020 - Altera os artigos 2º e 3º da 

Portaria AGEPREV N. 020, de março de 2020 quanto à suspensão temporária do 

comparecimento presencial à Perícia Médica Oficial do Estado nos casos que 

especifica, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). 

- Publicação D.O nº 10.122 págs. 03 

 Portaria AGEPREV Nº 023, de 20 de março de 2020 - Estabelece o Regime 

Excepcional de Teletrabalho, a suspensão temporária de atendimento presencial no 

âmbito da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – AGEPREV/MS, 

como medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. 

- Publicação D.O nº 10.122 pág. 06. Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do 

Sul  

 Portaria DETRAN MS “N” nº 071, de 20 de março de 2020 - “Dispõe sobre a 

suspensão dos prazos que menciona, em razão da pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19)”. 

- Publicação D.O nº 10.123 - pág. 02 e 03 

 Resolução Nº 13/SES/MS - Determina a suspensão da realização de cirurgias eletivas 

pela rede pública estadual e pela rede contratualizada, em virtude da pandemia por 

Doenças Infecciosas Virais - COVID-19. 

 Resolução nº 12/SES/MS - Dispõe sobre medidas a serem adotadas pela Casa da 

Saúde – CAFE para garantir o atendimento dos pacientes durante o período de 

suspensão/redução do atendimento ambulatorial e para intensificar a prevenção da 

proliferação do coronavírus e dá outras providências.  
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- Publicação D.O nº 10.124 - pág. 57 

 Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 

 Portaria UEMS n.º020 - Dispõe sobre o funcionamento administrativo da universidade 

no período de estado de emergência decorrente da doença Coronavírus- COVID-19. 

21 de março  

– Compra emergencial de 200 kits de testes de coronavírus que vão possibilitar a realização 

de 10 mil exames de detecção da doença. 

23 de março  

- Publicação D.O nº 10.124 - pág. 09 - Resolução nº14/SES/MS - Dispõe sobre as diretrizes 

para manejo dos casos de óbito de pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). 

- Resolução nº15/SES/MS - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios de análises 

clinicas situados no Estado de Mato Grosso do Sul, de notificarem compulsoriamente, todos 

os casos suspeitos e todos os casos detectados como positivo, testados para Coronavírus - 

COVID-19. 

- Publicação D.O nº 10.124 - pág. 57 - Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul - Portaria UEMS nº 020 - Dispõe sobre o funcionamento administrativo da universidade 

no período de estado de emergência decorrente da doença Coronavírus- COVID-19. 

– 12 mil famílias carentes de Mato Grosso do Sul são isentas do pagamento da conta de água 

por três meses (abril, maio e junho); 

– Proibido o corte de água em todas as unidades consumidoras da Sanesul; 

– Resolução obriga todos os laboratórios particulares de Mato Grosso do Sul a notificar a 

Secretaria de Estado de Saúde quantos aos casos suspeitos, detectados e positivos para a 

Covid-19; 

– Implantado o Disk Corona, serviço para esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus pelo 

telefone 3311-6262; 

– Portaria torna obrigatório o treinamento de servidores, colaboradores e estudantes do 

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, na Capital, contra o coronavírus. O HRMS é 

referência contra a pandemia; 

– Suspensão dos prazos administrativos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta 

do Poder Executivo, de 20 de março a 30 de abril; 
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– Publicada portaria mudando o calendário para proprietários de veículos com placas final 1 e 

2, que precisariam quitar seu licenciamento no mês de abril, para que possam pagar o imposto 

somente no mês de maio.  

24 de março 

- Publicação D.O nº 10.126 pág. 02 - Decreto Nº 15.399 - Dispõe sobre a instalação de 

barreiras sanitárias para evitar a proliferação da doença COVID-19, decorrente do coronavírus 

(SARS-CoV-2), e dá outras providências. 

 

- Publicação D.O nº 10.126 pág. 18 -Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - 

Portaria “N”CGP/SEJUSP/MS/N° 003 - Dispõe sobre orientações em relação aos exames 

necroscópicos nas Unidades da Coordenadoria-Geral de Perícias, durante Pandemia do 

COVID-19. O objetivo é garantir a segurança dos profissionais e evitar a disseminação da 

Covid-19; 

– Atendendo a um pedido de Reinaldo Azambuja e de outros governadores, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu os cortes no fornecimento de energia elétrica 

de consumidores residenciais que não conseguirem pagar as contas. A medida vale por 90 

dias; 

– Semagro institui um comitê de monitoramento com o objetivo de auxiliar na orientação ao 

setor produtivo, além de acompanhar, avaliar e orientar as ações desenvolvidas pela secretaria 

no combate e na mitigação dos efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

25 de março  

– Início da distribuição de materiais para combate ao coronavírus para os municípios. Os kits 

são compostos de litros de álcool 70 líquido (em proporções definidas de acordo com o 

tamanho e setor de risco de cada município); álcool em gel; EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), como luvas, óculos de proteção; doses de vacina contra influenza; e material 

informativo de combate ao coronavírus e dengue; 

– Hospital Regional de Ponta Porã recebe duas carretas da saúde para auxiliar nos casos 

suspeitos de coronavírus; 

– Liberação de R$ 2,4 milhões em recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os 

79 municípios de Mato Grosso do Sul; 

– Prorrogação de prazos para entrega do arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital (EFD) 

e a validade da certidão negativa de débitos referentes aos meses de fevereiro a julho de 2020; 

- Notícia: Esclarecimento que não há falta de kits para exame de coronavírus em MS;  

- Transmissão ao vivo das ações que envolvem o combate ao coronavírus em Mato Grosso do 

Sul.  
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26 de março  

– Governador Reinaldo Azambuja assina Carta dos Governadores do Brasil contendo oito 

reivindicações para permitir o enfrentamento das consequências econômicas causadas pela 

pandemia do novo coronavírus, entre elas a aplicação da lei que institui a renda básica da 

cidadania para todos os brasileiros; 

– Anúncio da antecipação de salários de servidores e pagamento por etapas – de 31 de março 

a 2 de abril – como medida de prevenção ao Covid-19, evitando assim a aglomeração de 

pessoas nos bancos e comércios do Estado; 

– Prorrogação de prazos referentes ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis) 

do ICMS; 

– Compra por dispensa de licitação de equipamentos e kits de diagnóstico para o combate ao 

coronavírus e à dengue. Investimento total de R$ 889,8 mil; 

– SES anuncia aquisição de kits de biologia molecular para diagnóstico de Dengue, no valor 

de R$ 130 mil; 

– Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), materiais de higiene, álcool 70º, 

máscaras, capotes e gorros por reeducandos das unidades penais do Estado. 

 27 de março 

– Governo do Estado cria Comissão de Controle Sanitário (CCS-MS); 

– Entrega de cinco mil litros de álcool 70% líquido para os indígenas do Estado através do 

Distrito Sanitário Especial Indígena de MS (DSEI); 

– Publicação D.O nº 10.131 pág. 44 – Resolução nº018/SES/MS - Criado Grupo de Trabalho 

para apoio às compras em caráter emergencial de insumos usados no combate à propagação 

do coronavírus; 

– Diário Oficial nº 10.131 pag. 43 – Resolução n° 23/CIB/SES - Repasse no valor de R$ 

7.896.200,48 milhões na totalidade definido na Portaria nº480 de 23 de março de 2020 para os 

municípios de Mato Grosso do Sul realizarem ações de enfrentamento ao coronavírus,  

 30 de março  

- Publicação D.O nº 10.132 pág. 02, 04 e 19  

- Resolução CGE/MS/Nº 031- Dispõe sobre a usufruição, pelos servidores em exercício na 

Controladoria-Geral do Estado, de licenças decorrentes de serviços prestados à justiça 

eleitoral. 
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- Resolução Conjunta CGE/PGE/SAD/SEFAZ nº 001 - Dispõe acerca da adoção, pelos órgãos 

e entidades do Poder Executivo Estadual, de procedimentos e boas práticas de instrução, 

governança e transparência, relacionadas a eventuais contratações diretas, motivadas pela 

declaração de situação de emergência em razão da pandemia por Doenças Infecciosas Virais - 

COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0), disposta no art. 1º do Decreto Estadual nº 15.396, de 19 

de março de 2020. 

- Resolução Conjunta SEFAZ/SES N° 2 - Dispõe sobre procedimentos para transferência de 

recursos adicionais e voluntários relacionados a despesas de custeio, por meio do Fundo 

Especial de Saúde, no âmbito do Poder Executivo, a serem realizados durante a situação de 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

– Portaria “N” nº003 da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul -Hospital 

Regional de Campo Grande, publica plano de Enfrentamento à Pandemia do Covid 19; 

– Início do funcionamento da barreira sanitária no Aeroporto Internacional de Campo Grande; 

- Data da implementação efetiva das Barreira Sanitárias 

 31 de março  

-  Diário Oficial nº 10.133 pag. 02, 03 e 07 

- Decreto nº 15.405 - Determina, em caráter excepcional e temporário, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, o acréscimo de R$ 60 (sessenta reais) ao valor fixado pelo Decreto nº 14.980, 

de 27 de março de 2018, a ser pago, exclusivamente, aos beneficiários do Programa Vale 

Renda que possuem dependentes matriculados na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso 

do Sul, nos termos que especifica. 

- Decreto nº 15.406 - Suspende o vencimento das prestações dos contratos referente aos 

programas habitacionais firmados com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do 

Sul (AGEHAB), relativas ao período de março a junho de 2020, e dá outras providências. 

 - Resolução nº19/SES/MS - Amplia o prazo de validade das prescrições de medicamentos no 

Estado do Mato Grosso do Sul e dá outras providências.   

– Divulgado “MS Cultura Presente”, no valor de R$ 1,3 milhão, em que aproximadamente 

700 produções artísticas, em formato de vídeos feitos em casa, serão feitas para serem 

divulgados em plataformas digitais e redes sociais da Fundação de Cultura e do Governo do 

Estado; 

– Pagamento dos salários de quem recebe até R$ 2 mil; 

- Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, contrata 120 profissionais da saúde para combate 

ao coronavírus;  
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-  Live coronavírus: médica infectologista Mariana Croda tira dúvidas da população sobre 

COVID-19.   

1º de abril  

– Prorrogado prazo para pagamento das parcelas de 6 mil contratos do FCO Empresarial 

(Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em Mato Grosso do Sul; 

– Prorrogação da suspensão das aulas presenciais na Rede Estadual até o dia 3 de maio; 

- Diário Oficial nº 10.135 pag. 35 - Portaria CBMMS/BM-1 n.º 295 - Dispõe sobre a adoção, 

no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

em relação à aplicação das normas do Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros 

Riscos e suas Normas Técnicas. 

- A Secretaria de Estado de Saúde, formalizou a rede de especialistas para ajudar no controle 

da liberação dos exames, em conjunto com a EMBRAPA, UFGD, UFMS, UCDB e Fiocruz.  

2 de abril  

– Governo de MS e o Banco do Brasil anunciam a possibilidade de servidores renovarem seus 

contratos de empréstimos consignados com carência de até 180 dias (seis meses). Juros no 

período de carência serão diluídos no pagamento das parcelas; 

– Pronto Hospital de Campanha no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) para 

dar suporte no atendimento aos casos de coronavírus; 

– Governo amplia de seis para 12 meses a validade de exame de saúde de candidatos de 

concurso da PM e Bombeiros Militar. 

 3 de abril  

– Início da repatriação de brasileiros vindo de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, seguindo 

recomendação do Ministério das Relações Exteriores; 
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- Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde 6 mil unidades de testes 

rápidos para diagnóstico do coronavírus, além de três mil testes de biologia molecular para o 

Lacen/MS. 

- Diário Oficial nº 10.138 pág. 26 - Portaria IMASUL n. 771 - Acrescenta o art. 1º-A. à 

Portaria IMASUL n. 771 de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o fechamento das 

Unidades de Conservação Estaduais e do Parque das Nações Indígenas – PNI, como parte das 

medidas temporárias adotadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - 

IMASUL, para a prevenção do contágio do coronavírus e dá providências. 

- Web Aula Acompanhamento do Fluxo de Assistência do Coronavírus Fast Track e Leitos, 

para o público alvo: Gestão e Profissionais de Saúde dos 79 municípios com a participação de 

Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Laguna 

Caarapã, Maracaju, Nioaque, N, Fátima do Sul, Gloria de Dourados, Guia Lopes da Laguna, 

Inocência, Itaporã ovo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de 

Mato Grosso, Rochedo, Selvíria, Tacuru, Três Lagoas e Vicentina – Total de 33 municípios 

com 106 participantes.   

 4 de abril  

– Reinaldo Azambuja anuncia a transferência de R$ 20 milhões de emendas parlamentares 

para os Fundos de Saúde dos 79 municípios de MS; 

– Resolução do Banco Central cria uma linha de crédito especial no FCO (Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para atender empresários impactados pela 

queda da atividade econômica devido a pandemia do coronavírus. A publicação também 

prorroga o pagamento das parcelas daqueles que já possuem financiamento; 

– Detran altera o calendário de licenciamento em função da necessidade de medidas de 

prevenção e combate ao coronavírus. 

6 de abril  

Diário Oficial nº 10.135 pag. 09 - Resolução n. 30/CIB/SES - Aprovar o Mapa Hospitalar de 

Leitos Clínicos e de UTI do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo 

Coronavírus COVID 19 do Estado de Mato Grosso do Sul. 

7 de abril  

- Secretaria de Saúde recomenda o uso de máscaras por toda população. 

- Web Aula Enfrentamento da Linha Materno Infantil no Coronavírus para o público alvo: 

Gestão e Profissionais de Saúde dos 79 municípios, com a participação de Alcinópolis, 

Amambai, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, bela vista, 

Caarapó, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim,  
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Deodápolis, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã - Total de 36 municípios 

com 174 participantes.   

- Manejo COVID-19 na Assistência à Saúde com o público alvo: Médicos e Enfermeiros dos 

Serviços de Saúde de Batayporã, Camapuã, Campo Grande, Nova Andradina, Novo 

Horizonte do Sul - Total de 05 municípios com 10 participantes.   

8 de abril  

– Reconhece pela União do Estado de Calamidade Pública de MS. 

- Manejo COVID-19 na Assistência à Saúde com o público alvo: Médicos e Enfermeiros dos 

Serviços de Saúde para a região de Nova Andradina, com a participação dos municípios de 

Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Taquarussu - Total de 04 municípios com 57 

participantes.   

10 de abril 

– Reinaldo Azambuja anuncia isenção do ICMS da tarifa social da conta de luz, beneficiando 

142 mil famílias; 

– Governo do Estado e Sesau iniciam o agendamento de exames para o coronavírus pelo 

sistema Drive-Thru Campo Grande com 50 amostras diárias.  

11 de abril 

– Agepen/MS prorroga período de suspensão das visitas em unidades prisionais de Mato 

Grosso do Sul até o dia 22 de abril. 

13 de abril  

– Governo do Estado convoca mais oito candidatos classificados no processo seletivo 

simplificado da Funsau; 

– Início dos atendimentos agendados do Drive-Thru Coronavírus; 

- População pode consultar compras emergenciais para combate ao coronavírus; 

- Confirmada transmissão comunitária em Mato Grosso do Sul. 

 14 de abril  

– Hospital Regional recebe 3 respiradores que foram consertados pelo IFMS; 

- Secretaria de Estado de Saúde, amplia em 36% disponibilidade de leitos de UTI em MS;  
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- Manejo COVID-19 na Assistência à Saúde com o público alvo: Médicos e Enfermeiros dos 

Serviços de Saúde da Macro Região de Três Lagoas com a participação de Água Clara, 

Bandeirantes, Bataguassu, Ladário, e Guaxupé –MG - Total de 05 municípios com 16 

participantes.   

 15 de abril  

– Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia a remessa de equipamentos do Ministério da 

Saúde como álcool, luvas, máscaras, aventais, toucas hospitalares e testes rápidos para as 

secretarias municipais no combate ao coronavírus; 

- Doação pela Suzano de 15 respiradores e 80 mil máscaras hospitalares ao Mato Grosso do 

Sul.  

- Manejo COVID-19 na Assistência à Saúde com o público alvo: Médicos e Enfermeiros dos 

Serviços de Saúde da Macro Região de Corumbá, com a participação de Chapadão do Sul, 

Campo Grande, Corumbá, Coxim, Iguatemi, Ladário, Santa Rita do Pardo e Sonora.  Total de 

08 municípios com 75 participantes.   

16 de abril  

– Governo convoca 13 candidatos classificados no processo seletivo simplificado da 

Fundação Serviços de Saúde (Funsau); 

– Governo inicia pagamento das emendas aos fundos municipais de saúde para ser usado no 

combate ao coronavírus; 

- Inclusão de 11 instituições na composição do COE/SES/MS.   

- Diário Oficial nº 10.149 - pag. 03 – Resolução nº026/SES/MS – Institui regras 

complementares ao manejo de cadáver durante a emergência de saúde de importância 

internacional decorrente do coronavírus (SARS – CoV-2). 

- Vigilância em Saúde e Manejo COVID -19 na Assistência à Saúde com o público alvo: 

Médicos e Enfermeiros da Saúde indígena com a participação de Amambai, Antônio João, 

Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Dourados, Iguatemi, 

Paranhos, Porto Murtinho, Sidrolândia e Tacuru - Total de 15 municípios com 99 

participantes.   

 17 de abril  

– Governo institui Plano de Contingenciamento de Gastos e proíbe o pagamento de verbas 

não compatíveis com o teletrabalho aos servidores em home office. 

– Concluído o pagamento de R$ 20 milhões de emendas parlamentares aos fundos municipais 

de saúde. 
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 - Web Aula Rede Psicossocial na Pandemia de Coronavírus com o público alvo: CAPS, 

Atenção Primária, Profissionais da Saúde na linha de frente do COVID -19 com a 

participação de Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aparecida do 

Taboado, Bandeirantes, Bela Vista, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, 

Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Guia 

Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jatei, Laguna Caarapã, Maracaju, Naviraí, 

Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato 

Grosso, Rochedo, Sonora, Tacuru e Três Lagoas - Total de 38 municípios com 135 

participantes.   

 22 de abril  

– Governo do Estado suspende Curso de Formação Policial para evitar aglomeração de 

candidatos, professores e instrutores; 

– Início do uso do serviço Google for Education pela Secretaria de Estado de Educação, em 

uma parceria entre o Governo do Estado e a Google Inc para a realização das Aulas Remotas. 

- Manejo COVID -19 na Assistência à Saúde a região de Coxim, Jardim e Aquidauana para o 

público alvo: Médicos e Enfermeiros dos Serviços de Saúde com a participação de Anastácio, 

Aquidauana, Campo Grande, Caracol, Coxim, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Jardim, 

Nioaque, e Rio Verde de MT- Total de 10 municípios com 16 participantes.   

- Prevenção do COVID -19 na população Idosa para o público alvo: Profissionais da Saúde e 

Afins dos 79 municípios com a participação de Amambai, Anastácio, Antônio João, Caarapó, 

Campo Novo do Parecis - MT, Caracol, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, 

Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Jateí, Naviraí, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio 

Verde de MT, São José dos Pinhais, Sidrolândia, Sonora e Tacuru - Total de 22 municípios 

com 60 participantes.   

 23 de abril 

– Início agendamento online do Detran para evitar aglomerações; 

– Governo conclui entrega de máscaras e respiradores doados pela Suzano; 

– UEMS decide antecipar o recesso para o período de 4 a 17 de maio; 

– Fácil Bosque dos Ipês retoma atendimento ao público, mas com horário reduzido; 

– Agepen prorroga suspensão das visitas em todas unidades prisionais do estado até o dia 7 de 

maio. 

- Manejo COVID-19 na Assistência à Saúde com o público alvo: Médicos e Enfermeiros dos 

Serviços de Saúde da Macro Região de Campo Grande, com a participação de Alcinópolis, 

Amambai, Anastácio, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, 

Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Maracaju, Naviraí, Porto Murtinho, Ribas do Rio 
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Pardo, Rio Negro, Rio Verde de MT, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três 

Lagoas - Total de 22 municípios com 44 participantes.   

 24 de abril  

– Semagro entrega mochilas e álcool 70% para o Cotolengo; 

– MS recebe a habilitação de 60 novos leitos de UTI. 

- Web Aula: Academia da Saúde e Promoção da Alimentação Adequada e Saudável para o 

público alvo: Profissionais das Academias da Saúde, responsáveis pela Vigilância Alimentar e 

Nutricional e programas relacionados a PNAN, com a participação de Alcinópolis, Amambai, 

Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Campo Novo do Parecis - MT, Chapadão do Sul, 

Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, 

Itaporã, Laguna Caarapã, Maracaju, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio 

Pardo, Rio Brilhante, Sidrolândia, e Sonora - Total de 23 municípios com 71 participantes.   

 27 de abril  

– Entrega de 960 toneladas de alimentos para famílias carentes impactadas pela pandemia do 

coronavírus em Mato Grosso do Sul; 

– SED compra mais de 130 mil máscaras para servidores das unidades escolares da 

Rede Estadual de Educação; 

– Para evitar aglomerações, Detran-MS lança atendimento Drive Thru de Serviços Express; 

- Secretário de Saúde e Coronel Joilson ativam Drive Thru de Dourados; 

- Taxa de ocupação de leitos de UTI é de 2,6%; 

- Aprovação da atualização do Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI do Plano de 

Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID 19 do estado de Mato 

Grosso do Sul.   

28 de abril  

– Antecipação das férias escolares;  

– Portaria AGEPEN nº43 de 27 de abril de 2020 – Dispõe sobre realização a visita social 

virtual assistida através de videochamadas às pessoas privadas de liberdade;  

– Eleição do Conselho Estadual de Assistência Social é realizada via internet por causa do 

isolamento social; 

– Inaugurados 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa de Paranaíba, 

tornando a cidade referência no atendimento de alta complexidade na microrregião; 
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- Ativado Drive Thru em Três Lagoas; 

- Exército Brasileiro faz desinfecção no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.  

- Manejo COVID-19 na Assistência à Saúde com o público alvo: Médicos e Enfermeiros dos 

Serviços de Saúde da Microrregião de Nova Andradina e Ponta Porã, com a participação de 

Amambai, Anaurilândia, Antônio João, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, 

Corumbá, Dourados, Figueirão, Jatei, Naviraí, Nova Andradina, Paranhos, Ponta Porã, Sete 

Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Três Lagoas - Total de 18 municípios com 55 participantes.   

29 de abril  

– Publicado Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI referente ao Plano de Contingência 

Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus, ampliando para 1.468 o número de leitos 

destinados ao tratamento da doença; 

- Liberação de testes de coronavírus em farmácias; 

- Ativação de novos leitos de UTI em Três Lagoas e Paranaíba;  

- Manejo COVID-19 na Assistência à Saúde com o público alvo: Médicos e Enfermeiros dos 

Serviços de Saúde da Microrregião de Dourados e Navirai com a participação de Alcinópolis, 

Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, 

Japorã, Rio Brilhante.- Total de 10 municípios com 30 participantes.   

30 de abril  

- Paper Excellence, empresa acionista da Eldorado Brasil, entregou 6 mil itens de 

Equipamernto de Proteção Individual (EPI) para atender profissionais da saúde de Três 

Lagoas, Brasilândia, Água Clara e Selvíria;  

- Reunião por videoconferência, com Secretário de Gestão Estratégica Eduardo Riedel, 

Secretário de Saúde Dr. Geraldo Resende e Ministro da Saúde Nelson Teich e demais 

governadores da região Centro Oeste, para debater diretrizes a serem tomadas em relação ao 

combate do coronavírus e apresentar a realidade e ações realizadas.  

4 de maio  

– Secretaria de Estado de Saúde anuncia a ampliação da coleta de exames no drive-thru de 

Três Lagoas. 

 

 5 de maio  

– Diário Oficial nº10.159 – pág. 11 – Resolução nº29/SES/MS – Obrigatoriedade de todos os 

laboratórios de análises clínicas, hospitais públicos e privados e drogarias e farmácias em 
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Mato Grosso do Sul a notificar todos os casos suspeitos e positivos testados para o 

coronavírus. 

- Apresentação do projeto “Todos pela Saúde” do Banco Itaú, que contemplará 4 unidades 

hospitalares de MS, sendo Hospital Regional, Santa Casa, Hospital da Vida (Dourados) e 

Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (Três Lagoas); 

6 de maio  

– Inauguração de dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Sistema Único de 

Saúde (SUS) na Fundação Hospitalar de Costa Rica para o combate ao coronavírus; 

– Ativação de 10 leitos de UTI no Hospital da Santa Casa de Corumbá; 

– Criação da unidade sentinela indígena nas aldeias indígenas de Dourados, pela Secretaria de 

Estado de Saúde, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEIs) e com o 

apoio da Prefeitura de Dourados, a estratégia é dividida em duas etapas. A primeira é a 

chamada pré-caso, que é o monitoramento da entrada do covid-19 nas aldeias, iniciando em 

Dourados, especificamente, nas aldeias Bororó 1 e 2 e na Jaguapiru 1 e 2. 

- Diário Oficial nº10.162 – pág. 02 – Resolução nº43/CIB/SES/MS - Aprovação a Regulação 

de leitos COVID-19;   

8 de maio  

- Secretaria de Estado de Saúde recebe doação de mais de 54 mil máscaras de proteção do 

Grupo Zahran;   

- Ativação de 10 leitos de UTI contra COVID-19 na Santa Casa de Corumbá. 

9 de maio  

Drive Thru Coronavírus inicia as atividades em Corumbá. 

11 de maio  

- Ressaltado em live preocupação com região sudoeste do estado;  

13 de maio 

- Foi ativado 32 leitos clínicos no Hospital Regional de Cirurgias, em Dourados. O Hospital 

conta com 171 leitos para pacientes da COVID-19, viabilizados pela Secretaria de Estado de 

Saúde – SES. Destes, 120 são leitos clínicos (108 para adultos e doze para crianças); e 51 são 

de UTI (48 adultos e três pediátricos);  

- Anunciado primeiro caso de coronavírus em aldeia indígena de Dourados.  

- Drive Thru já realizou mais de 2 mil exames, em 4 municípios de Mato Grosso do Sul.  
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14 de maio  

- Indígenas de Amambai recebem estratégia específica de combate ao coronavírus. 

- Trabalho em conjunto entre Secretaria de Estado de Saúde e Agência Estadual de 

Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) reforça importância do uso de materiais 

de higiene e de proteção individual em todos os presídios da capital e do interior. Ao todo, 

serão entregues 340 pacotes de papel toalha (com mil folhas em cada unidade) e 1.600 frascos 

de 500 ml de álcool em gel.   

15 de maio 

- Aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UEMS do projeto de extensão e pesquisa “O 

Enfrentamento a Covid-19 em Instituições de Longa Permanência para Idosos”, organizado 

pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS), por meio da Escola de saúde Pública Dr. Jorge 

David Nasser, e Universidade Estadual de Mato Grosso do SUL (UEMS). Uma estratégia 

fundamental para o enfrentamento do novo coronavírus é a compreensão da análise 

epidemiológica da doença. Para isso, a implantação de testes rápidos nas Instituições de 

Longa Permanência (ILPI), e avaliação dos fatores associados aos casos de testagem positiva 

são necessárias, especialmente para a identificação de instituições e regiões mais expostas, o 

que contribui para o planejamento de ações de enfrentamento da COVID-19 no Estado de 

MS. 

 

19 de maio 

- A capacitação e treinamento dos alunos participantes da ação do projeto de extensão e 

pesquisa “O Enfrentamento a Covid-19 em Instituições de Longa Permanência para Idosos”. 

- Sociedade Brasileira de Infectologia no treinamento da organização e saúde e assistência nos 

municípios de Guia Lopes da Laguna, Jardim e Bonito e distribuição de EPI pela Secretaria 

de Estado de Saúde. 

- Inauguração da Casa do Cursilho em Dourados para alojar os indígenas em isolamento por 

conta do Covid.  

22 de maio (quarta-feira) 

- Construção estratégica da SES, junto às instituições de Dourados, com o Ministério Público 

de Dourados, Universidade Federal da Grande Dourados; a Força Nacional, a Secretaria 

Municipal de Saúde, mas, principalmente, a Diocese de Dourados que disponibilizou um 

espaço para fazer a triagem dos indígenas idosos e com morbidades para que pudessem ficar 

nesse local e evitar contatos com indígenas com covid-19 positivo 
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– Governo lança painel com dados sobre coronavírus em todas as cidades de MS. 

 24 de maio (domingo) 

– Semagro viabiliza a produção de 2.400 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para 

profissionais na linha de frente de combate ao coronavírus. 

 25 de maio (segunda-feira) 

– Ações nas barreiras sanitárias são intensificadas 

 26 de maio (terça-feira) 

– Uso de máscara passa a ser obrigatório para servidores e colaboradores do Detran-MS; 

–  Em atendimento à demanda do município, o Governo do Estado de MS, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Saúde, ampliará de 90 para 120 o número de exames de diagnóstico 

do coronavírus em Corumbá por semana. O aumento da testagem na população é um fator 

estratégico no combate à pandemia e ajuda nas decisões estratégicas em relação às ações que 

devem ser realizadas. 

 27 de maio (quarta-feira) 

– Compra de mais de 2,7 milhões de unidades de produtos hospitalares para serem usados no 

combate ao coronavírus no Hospital Regional de Campo Grande; 

– O Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), 

receberam a doação de 10 mil máscaras de tecido da Energisa que serão entregues para os 

indígenas de Dourados. 

A entrega simbólica foi realizada na Casa de Cursilhos de Dourados, onde está instalada uma 

iniciativa de controle da doença que envolve diversas instituições públicas e privadas. No 

local, estão em quarentena indígenas que testaram positivo para o novo coronavírus. Desde a 

semana passada, os casos confirmados foram levados para o local para serem monitorados. 

- O governo do Estado efetuou repasses de R$ 6 milhões, em seis parcelas de R$ 1 milhão, em 

recursos adicionais para o Município de Dourados destinados à implantação de um projeto de 

melhoria de oferta de serviços essenciais de saúde. A assinatura do compromisso foi feita 

entre o secretário estadual de Saúde e a prefeita Délia Razuk, em Dourados, atendendo 
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determinação do governador Reinaldo Azambuja. Os recursos serão utilizados na prestação de 

serviços da área de saúde para moradores de Dourados e região, que incluem diagnóstico 

(ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia), diagnóstico 

terapêutico e a implantação de um serviço de transporte (ambulância UTI e recursos 

humanos) para atender a população indígena. O governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Estado de Saúde (SES) está fazendo o repasse dos recursos fundo a fundo, também para 

possibilitar ao Município de Dourados fazer frente a diversas demandas judiciais oriundas do 

Ministério Público Estadual e Federal, nas quais o Estado de Mato Grosso do Sul foi incluído 

no polo passivo. 

– SES amplia número de testes no drive-thru coronavírus de Corumbá. 

 30 de maio (sábado) 

– O Ranking divulgado pela Open Knowledge Brasil que mede o grau de transparência das 

informações sobre o coronavírus nos portais oficiais do Estado mostra que Mato Grosso do 

Sul em posição de destaque, ocupando o quinto lugar no ranking nacional. De acordo com o 

levantamento do índice OKBR, Mato Grosso do Sul tem um alto nível de transparência, 

registrando 90 pontos e com uma variação de 59 pontos em relação ao indicador anterior. 

1º de junho (segunda-feira) 

– MS cria o Comitê Gestor do Plano de Retomada Pós-Crise da Covid-19. 

 2 de junho (terça-feira) 

- O Ministério da Saúde divulgou a lista das santas casas e hospitais filantrópicos que irão 

receber a segunda parcela dos recursos de auxílio financeiro emergencial para o controle da 

Covid-19 nos municípios. Em Mato Grosso do Sul o valor total disponibilizado é de R$ 

20.970.885,40 será distribuído a 33 município e a 42 unidades hospitalares do Estado. A 

portaria é de número 1448 e foi divulgada no Diário Oficial da União, do dia 29 de maio de 

2020. No dia 23, foi divulgada a portaria 1.393, referente à primeira parcela no valor total de 

R$ 9.081.331,03. Somando as duas parcelas, os recursos federais para essas unidades de 

atendimento hospitalar ultrapassam R$ 30 milhões. 

3 de junho (quarta-feira) 

– Santa Casa de Corumbá recebe R$ 3,895 milhões de auxílio financeiro emergencial 

do Ministério da Saúde para o controle da pandemia da Covid-19. 
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 4 de junho (quinta-feira) 

– SES amplia, de novo, testagem no drive-thru de Dourados; 

– SES anuncia distribuição de 10 mil cartilhas e gibis didáticos sobre a Covid-19 nas 

línguas guarani e terena para indígenas. 

 5 de junho (sexta-feira) 

–  A Secretária de Estado de Saúde (SES) divulgou no Diário Oficial do Estado (Resolução nº 

36/SES/MS, Diário Oficial Eletrônico n. 10.190 de 5 de junho de 2020) uma nova resolução 

sobre a obrigatoriedade dos laboratórios de análises clínicas públicos e privados, hospitais 

públicos e privados, drogarias e farmácias, de Mato Grosso do Sul, a notificarem 

compulsoriamente todos os casos suspeitos e testados para o Coronavírus. Com isso, as 

empresas que realizam o exame, aprovados pela Anvisa, ficam obrigados a promover a 

notificação compulsória de todos os casos suspeitos para COVID-19 que tenham sido testados 

pelas metodologias de teste rápido (imunocromatografia), teste sorológico 

(enzimaimunoesaio, eletroquimioluminescência, quimioluminescência) e/ou biologia 

molecular. Além disso, as notificações devem ser realizadas pelo sistema E-SUS VE 

(https://notifica.saude.gov.br) mediante autocadastro dos estabelecimentos. 

9 de junho (terça-feira) 

– A Secretaria de Estado de Saúde, através do Laboratório Central de Saúde Pública, realizou 

16.568 de Coronavírus desde 14 de março, sendo 2.455 positivos. Do total, 46% dos exames 

foram realizados em paciente de Campo Grande e 15% em pacientes de Dourados. Parcerias 

firmadas com a UFMS, Embrapa, Fiocruz e UFGD possibilitaram a ampliação da realização 

das análises diárias. Dos 16.568 exames realizados, 7.706 foram de pacientes de Campo 

Grande, sendo 4.308 coletados pelo Drive Thru. Na Capital 422 deram positivo. Em 

Dourados, A SES realizou 2.600 exames, sendo que 936 foram feitos através do Drive Thru. 

O município tem 674 casos positivos. Em Três Lagoas, foram realizados 1.020 exames, sendo 

que 543 foram coletados pelo Drive Thru. 164 casos deram positivo. Em Corumbá foram 

analisados 679 amostras, sendo 397 pelo Drive thru. 89 deram positivo. Em Guia Lopes da 

Laguna foram realizados 465 exames, sendo 245 positivos. Em Fátima do Sul foram 413 

exames, sendo 167 positivos. 

 15 de junho (segunda-feira) 

– Primeira coleta, no Hemosul, para estudo que avalia o impacto da transfusão de plasma de 

pessoas recuperadas da Covid-19 em pacientes com quadro clínico grave da doença. 

 – Milhares de itens de EPIS (Equipamentos de Proteção Individual), provenientes de doações 

de instituições privadas, foram entregues à Santa Casa de Campo Grande. As doações são do 
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projeto Todos Pela Saúde, do Banco Itaú, e da iniciativa em conjunto dos produtores da 

Biosul e da empresa Bamboa. 

 17 de junho (quarta-feira) 

– Anunciada parceria com Instituto Butantan, de São Paulo, para analisar exames de 

coronavírus coletados em MS; 

–  – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregou de 

milhares de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) para Dourados, que serão utilizados 

pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. As 

entregas são resultado de doação feita pelo Projeto Todos pela Saúde, do Banco Itaú. No total 

serão entregues 50 mil unidades de máscaras triplas, seis mil toucas, 50 mil aventais e 2.500 

máscaras N95. 

– Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário recebe 2,1 mil testes rápidos 

para detecção de anticorpos contra o novo coronavírus e diagnóstico precoce da doença; 

– Hemosul lança canal exclusivo para agendamentos da doação de plasma para sul-mato-

grossenses curados da Covid-19 que queiram participar dos estudos voltados ao tratamento de 

pacientes graves da doença. 

19 de junho (sexta-feira) 

– Por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o governo do Estado fez a entrega 

de cinco monitores e cinco ventiladores pulmonares ao Hospital da Vida, além de dois 

ventiladores pulmonares para o Hospital Evangélico. Ambas as unidades são do município de 

Dourados. Foi realizada também a entrega de dois ventiladores pulmonares ao Hospital 

Evangélico de Dourados, possibilitando à unidade complementar sua estrutura e disponibilizar 

10 leitos de UTI para a região.  

20 de junho (sábado) 

– Presídio feminino de Jateí recebe higienização com nebulizadores. 

 22 de junho (segunda-feira) 

- Uso de máscaras faciais de proteção passa a ser obrigatório em todas as cidades de Mato 

Grosso do Sul; 

– Secretaria de Saúde amplia agendamento de testes de diagnóstico nos drive-thrus; 
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- Governo do Estado socorre Dourados e instala 10 leitos de UTI com a entrega de cinco 

monitores e cinco ventiladores pulmonares ao Hospital da Vida, além de dois ventiladores 

pulmonares para o Hospital Evangélico. 

 23 de junho (terça-feira) 

- Uber anuncia viagens gratuitas para apoiar doação de sangue em Campo Grande. 

 25 de junho (quinta-feira) 

- Eldorado Brasil doa para Mato Grosso do Sul R$ 10 milhões em testes e equipamentos de 

proteção e combate à Covid-19. 

 26 de junho (sexta-feira) 

- Criado o Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) para monitorar risco à 

saúde e recuperação das atividades econômicas. 

27 de junho (sábado) 

- Empresas privadas realizaram doações para atendimento aos pacientes infectados pelo 

coronavírus e para apoio em ações de combate à pandemia. Foi o caso da JBS que fez a 

entrega de leitos de UTI e de luvas de procedimento em uma unidade hospitalar de Dourados. 

O Governo de Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, realizou a entrega oficial 

de 15 camas de UTI, 10 ventiladores/respiradores, 75 bombas de infusão, 15 monitores de 

sinais e 3 desfibriladores doados pela empresa. A unidade hospitalar recebeu, ainda, mais de 

100 mil luvas de procedimento para os profissionais da saúde. 

 29 de junho (segunda-feira) 

- Sejusp cria comissão para monitorar e detectar casos de Covid-19 em servidores; 

- Equipamentos de proteção individual como máscaras passam a fazer parte dos produtos de 

vestuário com benefício fiscal de redução de base de cálculo e crédito presumido em Mato 

Grosso do Sul.  

 2 de julho (quinta-feira) 

- Testagem em massa para diagnóstico da Covid-19 em internas do Estabelecimento Penal 

Feminino de Rio Brilhante (EPFRB) 
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- Dourados recebe mais 60 leitos clínicos em doação da JBS para combate à Covid-19 

 6 de julho (segunda-feira) 

- SES amplia atendimento e agendamento de testes de diagnóstico do coronavírus em 

Corumbá e Três Lagoas; 

- Famasul doa 10 mil máscaras para combate à proliferação do coronavírus; distribuição será 

feita pela SES. 

  7 de julho (terça-feira)  

- Em busca da transparência em relação às informações relacionadas ao coronavírus, o 

Governo do Estado de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, lançou o Painel 

Mais Saúde, com dados da  Covid-19 em Mato Grosso do Sul em seu site institucional: 

saúde.ms.gov.br. Nesse portal, criado e adaptado em várias etapas, o objetivo é proporcionar 

transparência, acessibilidade e visibilidade em relação ao tempo cenário no Estado. A 

plataforma é dinâmica e orgânica, dividida em sete painéis: o primeiro painel é o Geral, no 

qual há um resumo com dados sobre os casos notificados, sem encerramento, em 

investigação, descartados, confirmados e os de óbito. 

8 de julho (quarta-feira)  

–Todos os hospitais, sejam da rede pública ou privada, de Mato Grosso do Sul estão 

obrigados a informar à Secretaria de Estado de Saúde os dados de internações de casos 

suspeitos e/ou confirmados de coronavírus. As informações devem ser cadastradas no 

site https://aplicacao.saude.ms.gov.br/eSICOVID19. Em decreto, de número 15.470, divulgado no 

Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (08.07) as unidades hospitalares devem atualizar 

os dados em tempo real e o acesso ao sistema deverá ser solicitado, por cada unidade 

hospitalar, pelo e-mail helpdesk@saude.ms.gov.br. 

– O Comando Conjunto do Oeste (CCO), atendendo ao pedido da presidência do Hospital 

Regional de Mato Grosso do Sul, disponibilizou um grupo de onze combatentes do Exército 

para procedimentos de controle de fluxo e aferição de temperatura, nas principais portas de 

entrada da unidade hospitalar. 

9 de julho (quinta-feira) 

– Secretaria de Saúde lança o Painel Mais Saúde, com dados da Covid-19 em Mato Grosso do 

Sul. 

- Governo entrega com a prefeitura 18 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto no 

Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão. 

https://aplicacao.saude.ms.gov.br/eSICOVID19
mailto:helpdesk@saude.ms.gov.br
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 10 de julho (sexta-feira) 

- Começa a funcionar mais um ponto para realização de exames de diagnóstico para 

coronavírus: a Escola Estadual Lucia Martins Coelho, na Capital. 

 11 de julho (sábado) 

- Governo entrega cinco leitos de UTI para Coxim. 

 17 de julho (sexta-feira) 

- Assistência Social distribui cestas básicas e máscaras para população carente 

 23 de julho (quinta-feira) 

- O secretário estadual de Saúde Geraldo Resende junto com o prefeito de Naviraí, Izauri 

Macedo, vistoriaram a montagem de cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para 

tratamento de pacientes graves da Covid-19. Essa estrutura se somou aos outros cinco leitos 

de UTI que já estão disponíveis para atender a comunidade naviraiense e dos municípios do 

Cone Sul do Estado. Somando recursos do Governo do Estado, do Município e de outras 

parcerias, por meio de doações, a implantação dos cinco leitos de UTI está demandando um 

investimento de R$ 2.944.996,00. Para a implantação das UTI’s foi necessário aquisição de 

equipamentos e serviços como Raio-X digital, ventilador/respirador pulmonar; aparelhos de ar 

condicionado, compressor de ar, locação de aparelho de gasometria; aquisição de serviço de 

ampliação da rede de gases medicinais bomba de vácuo, secador de ar comprimido medicinal 

por absorção com regeneração a frio; oxigênio medicinal líquido, com grau de pureza superior 

a 92%, acondicionado em tanque estacionário; carrinho de emergência completo; monitores 

multiparamétricos pré-configurados para UTI e Centro Cirúrgico, bombas de infusão 

universal, cartucho para aparelho de gasometria portátil; e contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços médico-hospitalares na área de UTI. 

 - O Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Aquidauana ampliam o atendimento 

médico nas aldeias do Distrito de Taunay, onde diversos indígenas foram infectados pela 

Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em reunião na governadoria, o governador 

Reinaldo Azambuja, o prefeito Odilon Ribeiro e o secretário estadual de Saúde de MS, 

Geraldo Resende, definiram novas estratégias de atendimento para a região. Foi  enviado 

medicamentos, equipamentos, máscaras e também um médico para o atendimento., um 

dentista e um técnico de enfermagem. Os três vão dar apoio ao trabalho desenvolvido pela 

equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Governo Federal, que cuida dos 

povos originários do Brasil. 
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24 de julho (sexta-feira) 

- O Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, adota uma nova 

estratégia de testagem em Corumbá, o drive-thru do município passa a funcionar de segunda a 

sexta e amplia de 330 para 530 o número de testes RT-PCR, ou seja, de biologia molecular, 

realizado semanalmente. O aumento está relacionado ao fato de que, agora, os testes ocorrem 

de segundas a sextas e não mais em três dias da semana. Com isso, o Estado passa a aplicar 

nos quatro drive-thrus do Estado 7,5 mil testes de diagnóstico do coronavírus, o que significa 

que a cada hora mais de 44 pessoas são testadas em Mato Grosso do Sul 

- A ativação de cinco leitos de UTI-Covid, em Naviraí e a previsão de mais cinco nos 

próximos dias, faz avançar o processo de regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul. 

Com a medida, segundo o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, 10 das 11 

microrregiões do Estado já estão contempladas com essa estrutura hospitalar.  

- MS sobe duas posições e ocupa 2º lugar no ranking da transparência sobre o coronavíru. A 

tabulação dos dados é feita pela Open Knowledge Brasil (OKBR). 

28 de julho (terça-feira) 

- Ativação de leitos no Hospital Marechal Rondon, em Jardim. 

03 de agosto (segunda-feira) 

- Mato Grosso do Sul recebeu a notícia que contará com uma nova máquina de testagem 

automatizada para diagnóstico da covid-19. O anúncio foi feito durante uma reunião realizada 

na sede do Governo do Estado, com a presença do assessor especial do Ministério da Saúde, 

Airton Cascavel, do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, além de outras 

lideranças políticas do Estado. Cascavel anunciou a habilitação de 70 novos leitos de UTI 

para Campo Grande nos próximos 15 dias, assim como a entrega de mais 40 novos 

respiradores ainda esta semana. Em Corumbá, segundo Cascavel, estarão chegando 20 

respiradores. 

04 de agosto (terça-feira) 

- Trabalhadores Rurais de Mato Grosso do Sul ligados à agricultura familiar receberam 

155.544 máscaras faciais para proteção de contágio contra a Covid-19. A entrega foi feita 

npelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende aos representantes das entidades ligadas 

aos produtores de diversas regiões do Estado. Do total, 69.492 máscaras nos tamanhos G e M 

foram distribuídas às famílias vinculadas à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Assalariados Rurais de Mato Grosso do Sul (FETTAR); o mesmo quantitativo foi destinado 

aos produtores ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI); e 16.560 

unidades beneficiou os agricultores associados à Federação dos Agricultores, Familiares e 

Empreendedores do Estado de Mato Grosso do Sul (FAFERMS). 

https://transparenciacovid19.ok.org.br/
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07 de agosto (sexta-feira) 

O Estado de Mato Grosso do Sul avançou no ranking de transparência em relação às 

informações do coronavírus e, agora, ocupa o primeiro lugar na lista dos estados brasileiros, 

segundo o levantamento da Open Knowledge Brasil. 

24 de agosto (terça-feira) 

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) repassou R$ 

1.005.218,00 para compra de equipamentos para o Hospital Marechal Rondon, de Jardim. 

28 de agosto (sexta-feira) 

A Secretaria de Estado de Saúde repassou 10 mil testes rápidos para a secretaria municipal de 

Saúde de Campo Grande neste sábado (29.8) para auxiliar nos diagnósticos de coronavírus. 

Ao todo o Governo do Estado já entregou 37 mil testes rápidos para a Prefeitura da Capital, 

além da realização de 34,9 mil testes RT-PCR e 22 mil testes rápidos pelo Drive-Thru 

instalado em Campo Grande. 

 


