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A Prefeitura de Campo 
Grande, por meio da Sesau 
(Secretaria Municipal de 
Saúde Pública), recebeu entre 
os meses de maio e agosto 
deste ano R$ 86,3 milhões em 
repasses para o enfrentamento 
da COVID-19. Destes, R$ 83, 
2 milhões são de recursos fe-
derais e R$ 2,8 milhões do 
governo do Estado. 

 Os dados foram apresen-
tados durante audiência pú-
blica na Câmara Municipal de 
Campo Grande para prestação 
de contas do segundo qua-
drimestre de 2020 da saúde. 
Em relação às despesas com 
o enfrentamento ao corona-
vírus, a pasta municipal em-
penhou R$ 57,4 milhões, que é 
o valor reservado para efetuar 
pagamentos, e liquidou R$ 32,1 
milhões. 

“O que ainda não foi uti-
lizado, R$ 25 milhões, está 
guardado para que possamos 
adquirir mais materiais”, ex-
plicou. Segundo o documento, 
as despesas são compra de 
equipamentos e material per-

manente, de consumo, bem 
ou serviço para distribuição 
gratuita e outros serviços de 
terceiros (pessoa jurídica).

Leitos e regulação 
Além da prestação de 

contas sobre a COVID, o se-
cretário também falou sobre 
os leitos e SISREG (Sistema 
de Regulação) do município. 
Segundo ele, com o aumento 
na demanda por internações 
hospitalares nos meses de 
maio até agosto, o número de 
leitos teve de ser ampliado. 
Ao todo foram ampliados 
115 de UTI (Unidade de Te-
rapia Intesiva), sendo 79 
no Hospital Regional, 10 no 
Hospital Universitário e na 
Santa Casa, e 16 leitos no 
Hospital do Pênfigo. 

“Hoje, são 312 leitos de UTI 
em funcionamento e temos 
mais 20 montados, prontos 
para uso, caso seja neces-
sário”, afirmou José Mauro. 
Conforme os dados, a produção 
de AIH (Autorização Inter-
nação Hospitalar) aumentou 
em 604% se comparado o pri-
meiro quadrimestre, em que 

a produção foi de 264, com 
o segundo quadrimestre que 
registrou 1.860 autorizações de 
internação hospitalar.

“Temos de ressaltar sobre 
esses dados que não houve 
falta de leitos em Campo 
Grande, mesmo com esse au-
mento entre maio a agosto”, 
assegurou. O SISREG também 
apresentou um salto no número 
de solicitações, o crescimento 
foi de 356%. Ao passo que nos 
quatro primeiros meses do ano 
foram 1.882 solicitações, no 
segundo quadrimestre as soli-
citações aumentaram a 8.595. 

Ainda dentro das ações 

de enfrentamento, de maio a 
agosto a prefeitura contratou 
268 profissionais para for-
talecer a força de trabalho. 
Somente entre médicos, en-
fermeiros e técnicos de enfer-
magem, foram contratados 208 
profissionais. 

O secretário revelou 
também, na audiência pública, 
que houve queda no número 
de demandas espontâneas por 
outras doenças que não fossem 
a COVID. “Os meses de junho e 
julho já apresentaram melhora, 
mas até maio, a demanda es-
pontânea e agendada estava 
bem baixa”, explicou.
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Murilo Zauith reiterou que primeiros passos da obra foram dados

Polo Ayrton Senna salvou mais de 
2,5 mil vidas, aponta secretário

Mês termina com pequena 
queda da COVID-19 no Estado

Prefeitura recebeu de maio a agosto mais 
de R$ 86 milhões em repasses para COVID

Mariana Moreira

O Aeroporto Santa Maria, 
em Campo Grande, iniciou 
nesta semana a obra de imple-
mentação do sistema de ilu-
minação das pistas de pouso 
e decolagem e de taxiamento. 
O balizamento noturno, além 
de garantir que o aeródromo 
opere em qualquer período 
do dia, possibilitará ao Santa 
Maria atuar como auxiliar 
do aeroporto internacional, 
podendo receber, inclusive, 
aeronaves em situação de 
emergência.

Criado no início dos anos 
de 1980, o Santa Maria possui 
duas pistas, uma de pouso 
e decolagem (com 1,6 mil 
metros de extensão e 30 me-

tros de largura), e outra para 
o taxiamento da aeronave 
(com 1,5 mil metros de com-
primento e 23 metros de lar-
gura). Hoje, o número de voos 
no aeroporto pode chegar a 60 
em um único dia. 

O governador Reinaldo 
Azambuja autorizou, em 2019, 
um crédito suplementar à 
Seinfra (Secretaria Estadual 
de Infraestrutura), no valor 
de R$ 2,5 milhões, para que o 
trabalho de balizamento fosse 
concretizado. Com o projeto, 
um dos objetivos do governo 
do Estado é diminuir o fluxo 
de aviões de pequeno e médio 
portes no aeroporto interna-
cional, além de garantir mais 
segurança operacional.

Com o fim do processo de 

licitação, a empresa respon-
sável pela obra já iniciou o 
serviço de topografia, que 
descreve exatamente o ter-
reno a ser trabalhado. O vice-
-governador e secretário de 
Infraestrutura, Murilo Zauith, 
reiterou que os primeiros 
passos da obra já foram 
dados, com o objetivo de be-
neficiar, auxiliar e desafogar 
o aeroporto internacional. 

Localizado na região leste 
de Campo Grande (saída para 
Três Lagoas), o aeroporto 
funciona apenas por meio 
de procedimentos visuais 
(durante o dia), atendendo 
basicamente os produtores 
rurais e as empresas de freta-
mento de aeronaves. Para os 
proprietários dos hangares, 

as operações noturnas vão 
intensificar a aviação exe-
cutiva. 

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) também opera no 
local com uma unidade re-
gional da DOA (Divisão de 
Operações Aéreas), utilizando 
um helicóptero patrulha Bell 
B407. Para a PRF, o novo 
sistema de iluminação dará 
maior agilidade operacional 
às tarefas da unidade, além 
de maior controle e segurança 
de voo, seja sob chuva ou 
tempo parcialmente nublado, 
conforme informou, à época 
do lançamento da licitação, o 
inspetor Tércio Baggio, des-
tacando a importância do in-
vestimento do Estado. (Com 
assessoria)

Amanda Amorim 

O Polo Ayrton Senna fun-
cionou durante cinco meses 
como linha de frente no en-
frentamento à COVID-19 e en-
cerrou ontem (30) suas ativi-
dades. Todo o atendimento no 
local foi realizado por médicos 
residentes e seus preceptores, 
que ensinam e vistoriam as 
atividades. O secretário mu-
nicipal de Saúde, José Mauro 
Filho, aponta que cerca de 40 
mil consultas foram realizadas 
e mais de 2,5 mil vidas, salvas. 

Mauro Filho destaca ainda 
que a instalação da estrutura 
ocorreu em um momento em 
que pouco se sabia sobre o vírus 
e a demanda por atendimento 
era muito grande. A escolha do 
local ocorreu de forma estraté-
gica, com muita ventilação, para 
evitar o contágio pelo vírus. 

Mas, em razão da redução na 
busca por agendamentos, agora 
as UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde) conseguem absorver e 
dar continuidade ao enfrenta-
mento à doença no município.

 “Isso [o fechamento] não 
quer dizer que a demanda 
acabou, só quer dizer que já 
não impacta da mesma forma. 

Todo o enfrentamento reali-
zado, deixa Campo Grande 
com um dos menores índices 
de letalidade. Apesar de ser 
um índice importante, com 
mais de 500 óbitos, acredito 
que nós salvamos mais de 2,5 
mil vidas”, pontuou. 

A coordenadora do Polo 
Ayrton Senna, Ionise Piazzi, 
destaca que o trabalho só foi 
possível em razão da atuação 
em conjunto de todos os profis-
sionais e acadêmicos.  

Médicos residentes foram 
convocados para atuar no en-
frentamento à COVID-19. Foram 
meses de trabalho árduo e junto 
ao medo do vírus desconhe-
cido. Para o residente Wei-
kmam Alves Mendes, 26, sair 
da faculdade já atuando em 
uma pandemia coloca em prá-
tica todas as técnicas e ensina-
mentos desenvolvidos ao longo  
dos anos no curso. 

“Essa pandemia é algo que 
ninguém nunca pensou em 
viver, mas foi muito gratificante 
poder servir a sociedade com o 
meu trabalho em um momento 
como esse. Além de tudo, fica 
um aprendizado muito grande, 
nessa fase única em que o 
mundo está passando”, relata. 

Dayane Medina

Mato Grosso do Sul viveu 
uma verdadeira montanha-
-russa em setembro quanto 
aos casos de coronavírus, com 
oscilação de alguns indicadores 
da doença no Estado, e o mês 
fechou com um leve declínio 
da COVID, mesmo ainda tendo 
reflexos do último feriado. As 
próximas datas comemorativas 
ainda preocupam a Saúde, que 
destaca estabilidade alta.

O boletim epidemiológico 
divulgado ontem (30) mostra 
que já são 69.706 casos con-
firmados e 1.303 mortes pelo 
vírus. Mesmo tendo 45 mortes a 
menos que agosto, e uma dimi-
nuição de 3.232 casos, setembro 
passou dias refletindo sobre 
o feriado da Independência e 
carrega para outubro a maior 
taxa de letalidade desde o início 
da pandemia, de 1,9%.

Segundo o titular da SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde), Geraldo Resende, essa 
taxa é resultado das aglome-
rações registradas durante o 

feriado de 7 de setembro, tanto 
na Capital quanto no interior 
do Estado. 

“Antes da se tornar esta-
tística de letalidade, a pessoa 
passou por algum tipo de leito, 
e notamos essa alteração no 
número de internações, que 
estava com uma média de 400 
a 450 e voltou a subir”, co-
mentou o secretário. Para ele, 
a preocupação é com o pró-
ximo feriado, que pode manter 
altos os níveis da doença.

Essa é a mesma visão da 
médica infectologista Mariana 
Croda, que destaca que a única 
medida comprovada contra o 
vírus é o isolamento social, 
e se não for respeitado, deve 
manter o vírus em um platô 
alto para o mês de outubro.

“Não vemos nenhuma 
medida nova de segurança, 
apenas a flexibilização que 
propiciam aglomerações. Não 
podemos mensurar como es-
tará a doença até o final de 
outubro, mas se não houver 
cuidados, os registros devem 
permanecer alto”, apontou.

A Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde Pública) empe-
nhou R$722,9 mil no segundo 
quadrimestre para despesas 
de combate e enfrentamento 
a dengue, chikungunya e zica. 
Do total já foram liquidados R$ 
429,4 mil com fretes e trans-
porte de encomendas, mate-
riais de acondicionamento e 
embalagem, de copa e cozinha, 
de limpeza e higiene, hospi-
talar, de consumo e com publi-
cidade e propaganda. 

Ainda conforme o relatório 
apresentado na audiência pú-
blica, a Coordenadoria de Con-
trole de Endemias Vetoriais 

visitou, durante o segundo 
quadrimestre do ano, 541,3 
mil residências no combate 
ao Aedes aegypti. Segundo 
o secretário municipal de 
Saúde Pública, José Mauro 
Filho, um número expressivo 
diante da pandemia do novo 
coronavírus. 

Além das visitas, foi reali-
zado o combate do mosquito 
com o fumacê. Segundo dados, 
mais de 20 mil quarterões 
receberam o inseticida. “A se-
cretaria estadual de Saúde 
disponibilizou em abril o in-
seticida Cielo ULV”, ressaltou 
José Mauro.

Sesau empenhou R$ 722,9 mil para 
despesas de combate à dengue
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Aeroporto Santa 
Maria terá iluminação 
na pista de pouso e 
decolagem e também 
de taxiamento

Secretário José Mauro 
participa de audiência 
para prestação de 
contas na Câmara 
Municipal da Capital

Aeroporto Santa Maria receberá 
sistema de iluminação nas pistas

Implementações


