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CIDADES
Medida extrema Divergências

Órgão pediu aplicação da medida por 14 dias para conter casos da COVID

Defensoria entra na Justiça para 
colocar Capital sob lockdown 

Pedido de fechamento 
do comércio gera 
críticas de autoridades

Conforme a promotora 
Ana Cristina Dias, 
as equipes do MPMS 
(Ministério Público 
de Mato Grosso do 
Sul) visitaram ontem 
(4) dois hospitais da 
Capital com o objetivo de 
diagnosticar a situação 
de leitos no município. 
“Nós visitamos logo pela 
manhã o Hospital da 
Unimed, para apurar 
como está a programação 
de novos leitos [de UTI] ou 
se os leitos lá existentes 
lá seriam suficientes. 
O que nós recebemos 
de informações é que 
existiam ontem (4) no 
horário em que nós fomos, 
10h, três leitos disponíveis, 
o restante [de leitos] 
estava todo ocupado. 
Segundo a administração 
do hospital, que 
corre atrás de todo o 
gerenciamento de crises da 
Unimed, eles não tem uma 
previsão de ampliar leitos 
a curto prazo, isso não 

está sendo providenciado 
como o prefeito disse, 
porque eles acreditam 
que vão conseguir 
prestar assistência a 
seus cooperados com a 
estrutura que eles tem, 
essa é a informação 
que nós constatamos”, 
ressaltou.

Em seguida, a equipe do 
MPMS visitou o Hospital 
Adventista do Pênfigo. “O 
município vem falando 
que aumentaria 10 leitos 
[de UTI] hoje (5) no Pênfigo 
e nós chegamos a visitar 
a sala que está prevista 
para receber a instalação, 
e ela ainda está em obras. 
Nós acreditamos que esta 
semana [a ampliação 
de leitos] não saia. Para 
se ter uma ideia, a sala 
que receberá os leitos não 
possui piso, eles ainda 
estão colocando, não sei 
se os pedreiros estavam 
no horário do almoço 
porque fomos perto do 
meio-dia, mas não havia 

ninguém trabalhando lá e 
a sala onde será a UTI em 
que o município diz que 
será aumentada estava 
também sem nenhum 
equipamento, essa é a 
realidade”, reiterou Dias.

Em visita à central 
municipal de regulação 
de vagas, a promotora 
pontuou que nenhum 
paciente deixou de ser 
regulado. “Na central 
nós checamos que 
todos os pacientes que 
entraram com solicitação 
emergencial na data terça 
e ontem não estavam mais 
lá, o que significa que eles 
foram regulados para os 
leitos. Por enquanto, não 
temos uma constatação 
de que existam pacientes 
sem atendimentos, este 
é o termômetro que 
o Ministério Público 
tem se pautado, mas 
hoje a capacidade está 
no limite”, finalizou. 
(Colaborou Mariana 
Moreira)

Ampliação? 
Amanda Amorim

Enquanto o MPMS (Minis-
tério Público de Mato Grosso 
do Sul) percorre os hospitais 
para verificar a ocupação dos 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e o aten-
dimento aos pacientes com 
COVID-19, a Defensoria Pú-
blica de Mato Grosso do Sul 
acionou a Justiça para pedir 
que Campo Grande decrete 
lockdown. Com mais de 11 
mil casos de COVID-19 con-
firmados, a Capital concentra 
40,5% dos casos confirmados 
da doença no Estado, conforme 
o último boletim divulgado 
ontem (4) pela SES (Secretaria 
de Estado de Saúde). Na tarde 
de ontem, o juiz José Henrique 
Neiva de Carvalho e Silva, da 
1ª Vara de Direitos Difusos, 
Coletivos e Individuais Ho-
mogêneos, determinou que a 
prefeitura se manifeste dentro 
de 72 horas sobre o pedido 
de confinamento mais severo 
proposto pela Defensoria. 

A ação foi entregue na se-
gunda-feira (3). O texto, as-
sinado pelo defensor público-
-geral Fábio Rogério Rombi, 
apresenta os dados da evo-
lução do vírus no município, 
no qual afirma ser necessário 
o uso de medidas a mais para 
manter o funcionamento do 
sistema de saúde. “Não há 
dúvida de que o lockdown é 
restrição adequada ao enfren-
tamento da atual crise sani-
tária no município de Campo 
Grande, pois, conforme já 
relatado, caracteriza-se por 
fornecer o nível mais alto de 
segurança frente a uma pan-
demia”, assegurou Rombi na 
publicação.

O defensor ainda apontou 
que medidas restritivas logo 
no início da pandemia sur-
tiram efeito positivo em conter 
a disseminação do vírus, en-
quanto em maio os números 
saltaram após o início das 
flexibilizações do comércio. 
Apenas do período de 15 junho 
até o dia 2 de agosto, conforme 
apontado, foram registrados 
10,3 mil casos em Campo 
Grande. O texto ainda afirma 
que as ações tomadas pelo 
prefeito como a paralisação 
aos sábados e domingos, das 
atividades econômicas e so-
ciais não essenciais, foram in-
suficientes em conter a trans-
missão. “Com atividade co-
mercial e social não essenciais 
em pleno funcionamento, as 
pessoas tendem a sair de suas 

Mariana Moreira

Em decorrência do cres-
cimento exponencial dos 
casos de COVID-19 em Campo 
Grande, a Defensoria Pública 
de Mato Grosso do Sul en-
viou à Justiça uma ação civil 
pública pedindo lockdown ao 
município. Na petição, foram 
citados dados e avaliações de 
especialistas sobre o novo co-
ronavírus, nos quais a taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 
(Unidades de Terapia Inten-
siva) já atingiu 93,47%, e que, 
conforme o último boletim 
epidemiológico divulgado pela 
SES (Secretaria de Estado de 
Saúde) ontem (4), configura em 
91% para a macrorregião de 
Campo Grande. O pedido pelo 
lockdown, considerado uma 
medida extrema e impopular, 
foi recebido de modo diver-
gente por gestores públicos, 
autoridades em saúde e re-
presentantes do comércio da 
Capital. 

O prefeito Marquinhos 
Trad, em entrevista ao Mi-
diamax, demonstrou surpresa 
em relação à recomendação 
da Defensoria Pública. “Os 
dados oferecidos pela Defen-
soria Pública dependem de 
interpretação, eu acredito que 
neste momento com a curva 
[de contágio] achatada, o lo-
ckdown seria algo de impacto 
muito negativo para a cidade, 
fecharmos toda a cidade sem 
fecharmos a macrorregião 
[de Campo Grande], por isso 
estamos aguardando que o 
poder judiciário peça para nós 
uma explicação, para que nós 
possamos nos manifestar, e 
demonstrar através dos nú-
meros que não há nenhum 
momento de colapso dentro 
da nossa cidade, muito pelo 
contrário, estamos em con-
dições suficientes de atender 
pessoas que precisam de leitos 
de UTI, neste momento não há 
necessidade para lockdown em 
Campo Grande”, frisou. 

O titular da SES, Geraldo Re-
sende, afirmou durante entre-
vista à TV Morena, ontem, que, 
apesar das medidas tomadas 
pelo governo de MS, a popu-
lação se recusa a contribuir 
no enfrentamento à pandemia. 
“A população é rebelde e adere 
pouco às recomendações das 
autoridades de saúde. Temos 
ainda orientações distorcidas 
de autoridades administra-
tivas e sanitárias, isso em Mato 
Grosso do Sul que é um Estado 
conservador no viés da dis-
cussão política, o que fez uma 
diferença na taxa de adesão ao 
isolamento aqui”, ressaltou. O 
secretário pontuou ainda que a 
doença não deve ser politizada. 
“Nós tomamos mais de 200 
medidas, há mais de 200 dias 
ininterruptos estamos fazendo 
este apelo e ainda não tocamos 
na consciência das pessoas”, 
finalizou. 

Outras avliações sobre 
a medida extrema

Também em entrevista para 
a TV Morena ontem (4), o in-
fectologista e pesquisador da 
Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz) Júlio Croda afirmou que 
é favorável à adoção de lo-
ckdown em Campo Grande. 
“Se não existe uma adesão da 
população das medidas [de 
isolamento social], é neces-
sário que esse Poder Público, 
seja municipal ou estadual, 
imponha medidas mais restri-
tivas e puna seriamente o pes-
soal que faz parte da economia, 
que abre o seu comércio, como 
a própria população que des-
respeita essas medidas, é ne-
cessário fiscalização e punição. 
Acredito que as pessoas não 
vão compreender [a gravidade 
da COVID-19], por isso é neces-

sário que o Poder Público tome 
medidas impopulares, como o 
lockdown”, ressaltou.

Croda pontuou que, 
para as recomenda-

ções do Programa Pros-
seguir serem seguidas, é 
necessário que o governo 
do Estado transforme os 
indicativos em decretos. 
“Os relatórios não estão 
sendo seguidos à risca pe-
los municípios. O Prosse-
guir é um excelente pro-
grama, mas falta a parte 
legal que é um decreto 
que o Estado deve enviar 
à Assembleia Legislativa. 
Diversos estados fize-
ram isso e dessa forma o 
município será obrigado 
a aderir o que o que o 
Prosseguir está sugerindo. 
Temos exemplos em São 
Paulo, no Paraná, no Rio 
Grande do Sul, na Bahia, 
onde todos tiveram a ação 
do estado”, frisou. 

Contrário à recomen-
dação de lockdown, o presi-
dente da CDL (Câmara de 
Dirigentes Lojistas), Adelaido 
Vila, ressaltou que a Defen-
soria Pública está ignorando 
os esforços dos lojistas de 
Campo Grande. “Infelizmente 
a Defensoria não está vendo 
o que está sendo feito no 
varejo campo-grandense 
e as medidas de biossegu-
rança adotadas. Nós inclu-
sive lançamos uma chamada 
na qual mostramos que de 
13.900 detentos no sistema 
prisional, 169 estão infectados 
[por COVID-19]. Enquanto em 
todos os shoppings de Campo 
Grande que contam com cerca 
de 10 mil funcionários, 12 so-
freram contágio. O problema 
não está no confinamento e 
sim em políticas sanitárias e 
na questão da higiene”, frisou. 

Vila reiterou que o co-
mércio varejista está 

adotando todas as medi-
das sanitárias preconiza-
das e todos os protocolos 
de biossegurança. “Eu 
penso que a solução [para 
conter o avanço da doen-
ça] não é fechar a cidade, 
é aumentar a quantidade 
de leitos, a capacidade de 
atendimento público. Nós 
tivemos cinco meses para 
nos prepararmos para este 
momento, nós esperáva-
mos um pico no mês de 
maio, depois para junho 
e julho e o pico começou 
agora e nós não estamos 
prontos?! Tem alguma 
coisa muito errada e não é 
com o varejo”, pontuou.

O presidente da OAB/MS 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil/MS), Mansour Elias 
Karmouche, afirmou ao 
portal Marcos Eusébio que o 
lockdown neste momento pode 
ser pior que as medidas de 
restrição já tomadas. “O que 
deve haver é um reforço na fis-
calização para evitar aglome-
rações, festas, exigir o uso de 
máscaras, higienização e de-
mais medidas. Só há solução 
definitiva, uma vacina segura 
e eficaz. O sistema de saúde 
já foi preparado para chegar 
no extremo e só quando há o 
transbordo, com a perda de 
controle, é que se pode ir ao 
lockdown”, reiterou.

casas e circular pela cidade. O 
efeito concreto disso se traduz 
no binômio baixa adesão ao 
isolamento social e alta no 
número de pessoas infectadas 
diariamente”, pontuou. 

O aumento dos casos su-
perlota o sistema de saúde. 
Dessa forma, Campo Grande 
já registra mais de 93% dos 
leitos de UTI ocupados. A ação 
ainda frisa que em cinco dias 
o foram registrados 1,2 mil 
casos, em que, caso apenas 5% 
precisem de leitos de UTI, será 
necessária a disponibilidade 
de 60 novas vagas. “Campo 
Grande, caso não haja uma 
radical mudança de rumo, 
caminha para vivenciar jus-
tamente esse caos de vida 
e morte. A contratualização, 
que até agora conseguiu im-
pedir o pior, é sistema que já 
se esgotou, seja pela falta de 
outros leitos a serem contra-
tualizados, seja pela escassez 
de equipes especializadas no 
atendimento em leitos de UTI”, 
ressaltou Rombi. 

O procurador-geral do mu-
nicípio, Alexandre Ávalos, 
afirmou que a Prefeitura de 
Campo Grande ainda não foi 
notificada da ação proposta 

pela Defensoria Pública. Para 
ele, a decretação do lockdown 
não seria necessária. “É um 
caso que tem de ser acompa-
nhado dia após dia. Não está 
confirmado nem descartado. 
Na fotografia da data de hoje 
(ontem), não precisa”, disse.

Vistoria nos hospitais
Após recomendar que 

todos os hospitais da rede 
pública e privada e aos con-
tratualizados com o SUS (Sis-
tema Único de Saúde) infor-
massem, diariamente e em 
tempo real, os dados sobre as 
internações à SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), uma 
força-tarefa do MPMS (Minis-
tério Público) começou a per-
correr hospitais na Capital. 
Na segunda-feira (3), foram 
visitados o HRMS (Hospital 
Regional de Mato Grosso do 
Sul) e a Santa Casa. Ontem, a 
coordenadora da força-tarefa, 
promotora Ana Cristina Car-
neiro Dias, visitou o Hospital 
da Unimed Campo Grande, 
no período da manhã. A pro-
motora afirma que pretende 
terminar as visitas a todos 
os hospitais ainda hoje. Com 
a conclusão dos trabalhos, 

a força-tarefa deve definir 
os próximos passos. Questio-
nada se há possibilidade do 
MPMS também ir à Justiça 
para pedir ações mais restri-
tivas por parte da Prefeitura 
de Campo Grande, a promo-
tora não descarta. “Enquanto 
não vistoriar todos os lugares, 
ainda não fechamos esse en-
tendimento”, afirmou.

A situação, segundo a 
promotora, é praticamente a 
mesma em todos os hospitais 
já visitados. “Estão superlo-
tados e estamos avaliando 
se vai haver capacidade de 
ampliação de leitos que vem 
sendo prometida pelos ges-
tores públicos”, adiantou, re-
ferindo-se aos novos leitos de 
UTI prometidos pelo assessor 
do Ministério da Saúde, Airton 
Cascavel, no fim de semana, e 
outros já contabilizados pelas 
administrações municipal e 
estadual.

Após sair do Hospital da 
Unimed, Ana Cristina Dias 
contou que outra situação 
verificada foi a qualidade do 
atendimento. “Está tudo lo-
tado, não só de COVID. A 
gente já trabalha com esse 
problema crônico”, lembrou.

Valentin Manieri


