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Nos próximos 15 diasFiscalização

Infraestrutura 

COVID-19 

Secretário municipal está avaliando locais que podem ampliar vagas

Ministério da Saúde promete 70 
novos leitos de UTI para Capital

Marquinhos garante blitze 
reforçadas nos dias de semana

Município planeja recapeamento 
de 10 km até setembro

Com mais de 4 mil casos sem encerramento, 
números de MS podem estar abaixo do real

Auxílio Reunião entre 
representantes do Estado 
e secretário do Ministério 
da Saúde para ações 
contra COVID feita ontem

A Prefeitura de Campo Grande recebeu 285 
oxímetros, aparelho utilizado nas unidades de 
saúde para ajudar no diagnóstico da COVID-19. Os 
equipamentos foram doados pelo Programa Todos 
Pela Saúde, intermediado pelos Conasems (Conselhos 
Nacionais de Secretarias Municipais de Saúde) e 
Conass (Secretarias de Saúde). O oxímetro serve para 
medir a frequência cardíaca e o nível de oxigenação 
no sangue, que é um dos indicadores de gravidade 
dos casos do novo coronavírus. Os aparelhos já 
começaram a ser distribuídos para as Unidades 
Básicas de Saúde assim como para as Unidades 
Básicas de Saúde da Família. (Colaborou RC)

Aparelhos na triagem da COVID-19
Amanda Amorim e Mariana Moreira

Campo Grande deve re-
ceber 70 novos leitos de UTI 
nos próximos 15 dias, além 
da entrega de 40 mais respi-
radores, o que deve ocorrer 
ainda esta semana. O anúncio 
veio pelo assessor especial do 
Ministério da Saúde, Airton 
Cascavel, que, durante visita 
à Capital, apontou o auxílio 
da pasta para o município e 
também para Corumbá, que 
devem receber 20 respira-
dores. A ação busca equipar os 
municípios no enfrentamento 
ao novo coronavírus, que já 
contabiliza 26,6 mil casos em 
Mato Grosso do Sul. “São 20 
respiradores a mais para Co-
rumbá e Campo Grande terá 
mais 40 respiradores, ou seja, 
Campo Grande que possui 90% 
das suas UTI’s [Unidade de 
Terapia Intensiva], ocupadas 
estarão com disponibilidade 
de mais 70 UTIs nos próximos 
dias, levando segurança para 
a população”, apontou Cas-
cavel. Apesar do reforço para 
o sistema de saúde da Capital, 
a Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde Pública) ainda não 
decidiu onde serão implan-
tados os novos leitos. 

Dayane Medina 

A saúde do Estado tem 
pedido constantemente aos 
municípios o encerramento 
dos casos de coronavírus no 
sistema. Divulgado no boletim 
de ontem (3), Mato Grosso 
do Sul soma 4.448 casos não 
encerrados em todo o Estado. 
Esse número pode impactar e 
mascarar a real situação da 
pandemia no momento. Se-
gundo o secretário de Estado 
de Saúde, Geraldo Resende, só 
em Campo Grande são 3.344 
casos sem encerramento. “É 
de responsabilidade do mu-
nicípio encerrar esses casos 
sejam eles positivos ou ne-
gativos, é importante que a 
Capital faça esse trabalho”, 
comenta. 

Geraldo acredita que a 
maioria dos casos pendentes 
é de resultados negativos, mas 
afirma que a incerteza mas-
cara a real situação da pan-
demia no Estado. “Isso pode 
trazer algumas distorções mí-
nimas que sejam. O número já 
é alto, se somado com os 2.490 

exames que estão em análise 
em laboratório, passa de seis 
mil casos sem encerramento, 
entram de 1,5 mil a dois mil 
casos por dia, e os casos não 
encerrados aumentam a cada 
dia”, disse. 

O secretário pediu aos mu-
nicípios que fizessem mutirão 
para concluir os dados. “Tem 
prefeituras que trabalham só 
meio período, ou sábado e do-
mingo a maioria não trabalha, 
então isso acumula casos sem 
encerramento. Pedimos muti-
rões para fazermos a leitura 
real da doença no Estado”, 
destacou. 

Para o secretário, a má-
quina de testagem automa-
tizada para diagnóstico da 
COVID-19, que deve chegar 
dentro de dez dias, vai ajudar 
a controlar a situação. “Nós 
vamos ter condições de en-
cerrar os casos em até 72 
horas, fica de responsabili-
dade dos municípios fazerem 
o dever de casa que é o mo-
nitoramento de casos confir-
mados, e a entrega dos casos 
no sistema”, concluiu. 

Mariana Moreira

O primeiro fim de semana 
com blitze pela cidade, flexi-
bilização do toque de recolher 
e sem o “mini-lockdown” teve 
231 pessoas descumprindo as 
medidas de isolamento abor-
dadas pela GCM (Guarda Civil 
Metropolitana), Semadur (Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana) 
e Vigilância Sanitária, 48% 
a menos se compararmos 
com fim de semana anterior, 
dias 25 e 26 julho, no qual 
476 pessoas foram flagradas 
fora de casa. O prefeito Mar-
quinhos Trad afirmou que a 
fiscalização mais rigorosa vai 
continuar durante os dias de 
semana. 

O prefeito Marquinhos 
Trad afirmou ainda, em entre-
vista ao “Povo na TV” ontem 
(3), que as blitze realizadas 
na Capital são para retirar das 
ruas as pessoas alcoolizadas e 
que não estão aptas a dirigir. 
“Em 97% dos casos, as pes-
soas não tiverem problema al-
guma, apenas 3% dos veículos 
foram apreendidos, cerca de 
81 motos foram recolhidas 
e recuperamos nove motos 
roubadas”, pontuou. 

Questionado sobre as fis-
calizações, Trad afirmou que 
as ações devem continuar du-
rante esta semana. 

O prefeito reiterou que com 
a cidade “fechada” o número 
de acidentes foi superior em 
comparação com a flexibili-
zação do toque de recolher. 
“Todo fim de semana com 
bar fechado, shoppings, com 
a cidade fechada, tivemos 236 

acidentes de motocicletas. 
Com a cidade aberta [sem o lo-
ckdown] foram 172 acidentes, 
de 21 leitos de UTI [Unidade 
de Terapia Intensiva] que es-
tavam sendo ocupados, nessa 
semana, tivemos nove leitos de 
UTI [ocupados]”, frisou. 

As equipes da Semadur 
e Vigilância Sanitária visto-
riaram nesse fim de semana 
cerca 245 estabelecimentos. 
Um dos casos notificados foi 
uma igreja no bairro Aero 
Rancho, que, apesar de fun-
cionar dentro do horário per-
mitido, contava com cerca de 
100 pessoas, a maioria sem 
máscara (item obrigatório 
conforme o decreto) e aglo-
merada no local. A instituição 
religiosa foi o segundo caso 
em quatro dias a ser flagrada 
descumprindo as medidas sa-
nitárias e de biossegurança. 
Na quinta-feira (30), um 
templo religioso no Jardim 
Centro-Oeste foi lacrado pelos 
órgãos de fiscalização após 
tumulto com o pastor respon-
sável. A GCM frisou que, se os 
locais notificados forem rein-
cidentes, serão lacrados du-
rante período indeterminado.

Ao todo, a Semadur vis-
toriou em dois dias 66 locais 
e notificou cinco estabeleci-
mentos por falta de alvará 
que permite funcionamento 
durante o toque de recolher. A 
Vigilância Sanitária fiscalizou 
167 estabelecimentos, autuou 
oito comércios por descum-
primento de normas, além de 
interditar seis locais. A GCM 
recebeu no período 841 liga-
ções no telefone 153, com 485 
denúncias da “quarentena”.

Amanda Amorim

Aproveitando o período de 
estiagem para dar andamento 
em obras, a Sisep (Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos) já reca-
peou mais de 15 km desde 
junho e, até o fim de setembro, 
deve recapear mais 10 km. 
São diversas frentes de tra-
balho, e entre elas estão as 
ações nas avenidas Marquês 
de Lavradio, Manoel Joaquim 
de Moraes e Três Barras. O 
trabalho reduz gastos futuros 
com o serviço de tapa-buracos 
e estão sendo realizados nas 
vias que servem como alterna-
tiva aos principais percursos 
do município, na tentativa de 
melhorar o tráfego de carros 
nos horários de pico. 

De acordo com o secretário 
municipal de Infraestrutura, 
Rudi Fiorese, as obras de re-
capeamento são um inves-
timento, pois com isso, por 
pelo menos cinco anos, a via 
não precisará receber o ser-
viço de tapa-buracos. “Além 
de proporcionar melhores 
condições para a via, o reca-
peamento devolve a vida útil 
ao asfalto que acaba gerando 
uma economia do que seria 
utilizado no serviço de tapa-
-buracos”, pontou. Os estudos 
para definir os locais que 
iriam receber a revitalização 

asfáltica tiveram início no fim 
do ano passado e têm o intuito 
de atender principalmente as 
ruas que servem de acesso e 
ligam o município. “Nós es-
tamos focando naquelas vias 
que ligam pontos importantes 
da cidade, assim quem passa 
por lá pode pegar essas vias 
alternativas e desafogar um 
pouco o trânsito, nos horários 
de pico”, ressaltou. 

O recapeamento tem inves-
timento do Finisa (Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento) e prevê gastos 
iniciais de R$ 16 milhões. Das 
com atuação em toda a cidade, 
as próximas vias no calen-
dário de revitalização são a 
Rua Pernambuco e a Rua da 
Candelária. 

Acesso à UCDB
A UCDB (Universidade 

Católica Dom Bosco) possui 
mais de 10 mil alunos que 
usam como acesso principal 
a Avenida Tamandaré e a 
Rua Cardeal Arco Verde.  Para 
aumentar as opções de trajeto 
está sendo construído um novo 
acesso até a instituição, que 
será realizado pela Rua Ma-
rechal Câmara. A obra é uma 
solicitação antiga do muni-
cípio, que chegou a ser licitada 
em 2014, mas teve contrato 
rompido pela construtora, que 
deixou a obra em 2017. 

Arquivo OEMS/Nilson Figueiredo

De acordo com o município, 
Campo Grande possui atual-
mente 274 leitos de UTI, sendo 
que, desses, 158 são para uso 
exclusivo de pacientes que 
estão contaminados pelo novo 
coronavírus. Além dos novos 
leitos que serão encaminhados 
pelo Ministério da Saúde, o 
secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende, anunciou 
que esse coeficiente disponível 
para tratamento do vírus será 
ampliado com mais dez leitos, 
no Hospital do Pênfigo, os 
quais se tratam de vagas já 
existentes, mas que serão uti-
lizadas nos casos mais graves, 
que têm aumentado significati-
vamente em MS. O secretário 
ainda apontou que, junto à 
prefeitura, tem realizado um 
estudo para onde os 70 novos 
leitos serão encaminhados. 
“Ainda não possui um local 
definido, para isso será rea-
lizado uma reunião com a ad-
ministração de Campo Grande 
para decidir onde serão insta-
lados”, destacou. 

Para o Estado, o titular da 
Sesau, José Mauro, explicou 
que os novos leitos serão im-
plementados nos hospitais pú-
blicos e filantrópicos, onde há 
contratualização junto à pre-

feitura. “Estamos estudando 
ainda [onde serão instalados 
os leitos], será nos hospi-
tais de referência e talvez 
nos privados, o importante é 
montar os leitos [de UTI]”, 
ressaltou. Questionado sobre 
os hospitais de referência 
no tratamento à COVID-19 
que já haviam alegado que 
estavam próximos do limite 
de ampliação, José Mauro 
afirmou que ainda é possível 
expandir os leitos. “Já con-
versamos com a Santa Casa, 
lá cabem mais 15 leitos.” Em 
relação aos 40 respiradores, 

o secretário afirmou que a 
instalação depende da estru-
tura de cada hospital. “Nós 
não definimos os hospitais 
ainda porque cada instituição 
tem uma necessidade de su-
porte de medicamentos e isso 
também tem que ser resolvido 
e tem a questão dos recursos 
humanos que eles precisam 
implementar. Até o dia 10 
deste mês, nós vamos ampliar 
mais 20 leitos, 10 no Hospital 
Regional e 10 no Hospital do 
Pênfigo, fora esses 40, e com 
isso chegaremos à 295 leitos 
[de UTI]”, reiterou. 

Nilson Figueiredo

Governo do Estado/Chico Ribeiro


