
                                                                           
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

MUDANÇAS NO FORMATO DO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 

 

A Prefeitura de Três Lagoas informa que o motivo da mudança no formato do Boletim 

Epidemiológico Diário para Coronavírus (Covid-19), emitido pela Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), por meio da Vigilância Epidemiológica, com divulgação da Diretoria 

Municipal de Comunicação Social, a partir da data de 12 de agosto de 2020, se deve ao 

fato da necessidade de seguir a Secretaria de Estado de Saúde (SES), haja vista que esse 

órgão emite os dados do seu boletim por meio do e-SUS-VE, sistema que já era 

alimentado, inclusive por Três Lagoas, mas sofria com constantes instabilidades que 

agora foram corrigidas, além do Sivep Gripe.  

Até o momento, a Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas, além de informar no E-

SUS, monitorava e registrava os dados relacionados a Notificados, Positivos, Negativos, 

Em Investigação e Excluídos de forma manual, por meio do uso de planilhas específicas 

e independentes. No entanto, agora, serão utilizados dados exclusivamente informados 

por meio dessas duas plataformas.  

Isso, além de garantir que os dados do Boletim Epidemiológico para Covid-19 do 

Município de Três Lagoas sejam os mais próximos possíveis dos dados apresentados 

diariamente pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 

também permitirá uma visão mais ampliada da extensão de infectados pela doença no 

país, uma vez que com o sistema integrado nacionalmente qualquer pessoas que seja 

diagnosticada com Covid-19 em outros estados e municípios e que alegue ser de Três 

Lagoas, automaticamente passa a ser monitorada pela Secretaria de Saúde do Município. 

Importante ressaltar que, devido a essa mudança no formato de notificação, duas situações 

serão percebidas. A primeira trata-se do aumento súbito de casos confirmados no boletim 

subsequente a esse novo formato, já que além dos casos que já seriam confirmados no dia 

da mudança, ainda ocorrerá o acréscimo de casos que já estavam notificados nesses dois 

sistemas e, consequentemente, no Boletim do Estado de Mato Grosso do Sul.  

A segunda situação é que, em alguns casos, poderá ser notada uma redução do número de 

casos Positivos no Boletim Epidemiológico do Município de Três Lagoas de um dia para 

o outro. Isso se deve ao fato de que, como os dois sistemas são integrados e nacionais, 

isso permite, como dito, que as Secretarias de Saúde de qualquer Município do Brasil 

lancem dados de um paciente positivo para Covid-19 como sendo de Três Lagoas, mesmo 

que não sejam, causando erros posteriormente resolvidos, com eventuais reduções do 

número de casos. 

Assim, após uma investigação de caso por caso realizada pela Vigilância Epidemiológica, 

alguns desses lançamentos podem ser contestados e, com isso, a correção é feita. O caso 

é, portanto, excluído do Boletim Epidemiológico da Cidade e passado para o Boletim 

Epidemiológico do Município em que realmente o paciente tem vínculo. 


