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Relatório preliminar aponta quase 2 mil casos aguardando por revisão 

Novo método de critérios para 
COVID-19 aumenta casos em MS

Com dificuldade para vacinar 
adultos, casos de sarampo 
crescem em todo o Estado

Com novo equipamento, Laboratório Central 
poderá realizar 1,8 mil testes de RT-PCR por dia 
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A baixa adesão às campa-
nhas de vacinação coincide 
com o surgimento de doenças 
que já estavam controladas, 
como o sarampo. Depois de 
sete anos sem registro da 
doença, Mato Grosso do Sul 
voltou a ter casos em 2019. 
Neste ano, já foram sete pes-
soas que contraíram, todas 
em Campo Grande.

Depois de registrar o úl-
timo caso de sarampo em 
2015, o Brasil chegou a re-
ceber o certificado de elimi-
nação do sarampo, no ano 
seguinte. Em 2017, houve a 
manutenção da certificação, 
o que não ocorreu nos anos 
seguintes.

Os sete casos de sarampo 
registrados neste ano na Ca-
pital foram em pessoas na 
faixa etária entre 21 e 53 
anos. Um paciente retornou 
da França para Campo 
Grande em janeiro de 2020 
e outro retornou do Rio de 
Janeiro no período de incu-
bação. Estes dois casos são 
chamados de importados, 
pois há confirmação de que 
contraíram a doença durante 
o deslocamento.

Os outros cinco casos 
de sarampo não saíram de 
Campo Grande, o que de-
monstra a circulação do 
vírus no município. A SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde) investiga, ainda, três 
casos notificados no Estado. 

Em 2019, foram dois casos 
da doença no Estado, um 
deles na Capital. A vítima 
foi uma criança de 11 meses, 
que tinha viajado com a mãe 
para o Estado de São Paulo, 
onde havia confirmação de 
surto da doença.

Conforme o coordenador 
de imunização da Sesau (Se-
cretaria Municipal de Saúde 
Pública), Evandro Ramos, 
a baixa procura da popu-
lação pela vacina reflete em 
grande preocupação para as 
autoridades em saúde. Nem 
mesmo as estratégias ado-
tadas têm sido suficientes 
para aumentar a cobertura 
vacinal. 

“Estamos com campanha 
aberta até o fim de outubro 
para vacina indiscriminada 
de 20 a 49 anos e a adesão 
é baixíssima. A vacinação 
de sarampo ocorreu em pa-
ralelo com a da gripe, mas, 
mesmo assim, a população 
não procurou se imunizar”, 
relatou Ramos.

De acordo com a Sesau, 
a vacina que está sendo uti-
lizada na campanha é a trí-
plice viral, a mesma usada 
na imunização de todas as 
crianças de 6 meses até 15 
meses de idade. Pessoas 
que se enquadram na faixa 
etária da campanha, de 20 
a 49 anos de idade, com 
histórico de vacinação pela 
tríplice viral no sistema da 
prefeitura, receberão a va-

cina dupla viral, que pro-
tege contra o sarampo e a 
rubéola. 

A Prefeitura de Campo 
Grande já aplicou, neste ano, 
2,3 mil doses da vacina trí-
plice viral em pessoas de 
20 a 24 anos. O público de 
25 a 29 anos recebeu três 
mil doses do imunológico. 
Na faixa etária entre 30 e 
34 anos, 2,7 mil adultos re-
ceberam a tríplice viral, e, 
para a mesma faixa etária, 
foram aplicadas 761 doses 
da vacina dupla viral. 

Ao todo, o município 
aplicou 14.423 doses da va-
cina tríplice viral, e três mil 
doses da vacina dupla viral 
em adultos de 20 a 49 anos, 
público-alvo da campanha. 
Em razão da baixa cobertura 
vacinal, a campanha foi pror-
rogada até 31 de outubro.

Queda na vacinação infantil
De acordo com dados da 

SES, em crianças menores de 
2 anos, a vacina tríplice viral, 
que combate o sarampo, a 
caxumba e a rubéola, fechou 
2019 com 104,53%, acima do 
recomendado, que é 95%. 
Neste ano, o percentual está 
em 62,10% no Estado. 

Os demais dados ainda 
apontam que a vacina penta-
valente registrou um índice 
de 85,15% em 2019 e 62,36% 
em 2020; pneumocócica em 
2019 com 97,44% caiu para 
68,03% de imunização; me-
ningocócica C, no ano pas-
sado, atingiu índice de co-
bertura de 96,54%, neste ano 
registra até agora 65,07%. A 
poliomielite chegou perto do 
previsto, com 93,77%, e até 
agora alcançou o índice de 
61,63%; e a febre amarela, 
de 88,27% em 2019, está com 
52,19% neste ano. 

O pediatra Alberto Jorge 
reiterou que com a cobertura 
vacinal defasada as doenças 
graves vão ressurgir, como 
aconteceu recentemente com 
o sarampo. Jorge salientou 
que com a chegada dos ve-
nezuelanos em Pacaraima 
(RR), a população não estava 
com a carteira de vacinação 
em dia, o que deu início ao 
surto da doença no país. 

“Só em 2020, nós já temos 
mais de 5 mil casos de sa-
rampo no Brasil. A médio e 
longo prazo é isso que vai 
acontecer se persistir a não 
adesão às vacinas, doenças 
até então controladas vão 
reaparecer e as pessoas vão 
adoecer”, frisou. 

O boletim epidemioló-
gico do Ministério da Saúde 
aponta que, entre 29 de de-
zembro de 2019 e 27 de 
junho deste ano, foram con-
firmados 5,6 mil casos de 
sarampo no país. 

Em Campo Grande, as 
doses estão disponíveis nas 
71 UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) e UBSFs (Uni-
dades Básicas de Saúde da 
Família). 

Teste rápido realizado 
no sistema drive-thru 
em Campo Grande, 
onde é colhida amostra 
de sangue do dedo

ciente teve contato direto 
com casos positivos. A ter-
ceira nova normativa é o 
diagnóstico por imagem. “Por 
meio de raio X ou tomografia 
de tórax, o médico aponta se 
o paciente está ou não com o 
vírus”, apontou.

Além dos 701 novos regis-
tros da COVID-19 que com-
põem os 56.046 confirmados 
no Estado, a SES apresentou 
um relatório preliminar onde 
1.270 casos estão aguar-
dando revisão dos municí-
pios pelos novos critérios, 
que serão computados assim 
que confirmados. Outros 650 
casos aguardam correção 
dos municípios.

 Os novos números são 
quase o triplo lançado dia-
riamente. Para Maymone, os 
novos dados mostram com 
transparência os estudos 
técnicos feitos junto aos 
municípios e às vigilâncias. 
“Vamos repassar a atual si-

tuação da pandemia no Es-
tado”, concluiu.

O infectologista Júlio 
Croda afirma que as novas 
normativas, além de impor-
tantes, são positivas dando 
objetividade aos números de 
contaminados e positivados 
do Estado. “Quando não se 
tem diagnóstico laboratorial 
suficiente para testar em 
todos os casos suspeitos r o 
paciente tem fortes indícios 
para o vírus, é importante 
que seja permitido o diagnós-
tico clínico epidemiológico”, 
comentou. 

Para ele, os critérios ado-
tados vão auxiliar a localizar 
as subnotificações, dando 
uma maior dimensão da 
pandemia. “Todos os casos 
precisam ser avaliados para 
termos dados reais do vírus, 
dando seguimento a um tra-
tamento adequado e tendo 
controle da pandemia”, fi-
nalizou.

Boletim epidemiológico
Conforme divulgado ontem 

pela SES, dos 56.046 casos 
confirmados, 5.252 estão em 
isolamento domiciliar, 49.280 
estão sem sintomas e já estão 
recuperados e 490 estão inter-
nados. Destes, quatro pacientes 
internados são procedentes de 
fora do Estado.

Entre os municípios com 
maior número de novas con-
firmações, Campo Grande apa-
rece com 321 novos casos; Dou-
rados com 71. Corumbá com 61 
e Dois Irmãos do Buriti com 28 
novos casos.

Foram registradas ainda 17 
novas mortes, passando para 
1.024 vítimas da COVID-19 em 
Mato Grosso do Sul, uma re-
dução na taxa de letalidade, 
que passou de 1,8% para 1,7%. 
Das mortes, 12 foram na Ca-
pital, e em Nova Alvorada do 
Sul, Paranaíba, Rio Brilhante, 
Naviraí e Fátima do Sul uma 
em cada cidade.

Dayane Medina

Com as novas normativas 
do Ministério da Saúde, que 
amplia os critérios de con-
firmação dos casos de co-
ronavírus, Mato Grosso do 
Sul terá uma explosão de 
registros nos próximos dias. 
O relatório preliminar apre-
sentado pela SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), durante 
a live de ontem (10), aponta, 
além dos casos diários, mais 
1.920 casos dentro dos novos 
critérios, aguardando para 
serem contabilizados no sis-
tema.

De acordo com a secre-
tária adjunta da SES, Chris-
tine Maymone, o Estado 
vinha registrando os casos 
da COVID-19 por meio de 
confirmação laboratorial 
feita por teste de biologia mo-
lecular ou a sorologia pelos 
testes rápidos e exames de 
sangue.

Mas, com as mudanças 
feitas pelo governo federal, 
a confirmação da doença 
pode ser feita de três novas 
formas. “Agora é permitido 
que os diagnósticos clínico, 
epidemiológico e de imagem 
também componham a base 
de dados de casos da COVID-
19”, comentou Maymone. 
Christine explicou que, para 
a confirmação clínica, o pa-
ciente com suspeita de co-
ronavírus pode fazer uma 
consulta médica, e a partir 
dos sintomas, o especia-
lista identifica e atesta a 
COVID-19 pela série de qua-
dros e sinais que são apre-
sentados durante a consulta.

Outra forma de confir-
mação é por meio do critério 
clínico-epidemiológico que, 
além dos sintomas, o pa-

Profissionais da 
saúde passam por 
treinamento para 
manusear extrator

aparelhos extratores, o Lacen 
volta a ter um equipamento 
exclusivo para análise de do-
enças como HIV, hepatite e 
Aids. “Com a chegada da 
pandemia da COVID foi feita 
a liberação do sistema, para 
que pudessem identificar a 
doença. Com essas outras 
duas máquinas, essa terceira 
volta para sua função ori-
ginal, mas, no total, nós temos 
três aparelhos extratores no 
laboratório”, frisou. Após a 
pandemia, os equipamentos 
irão auxiliar o Laboratório 
Central no enfrentamento de 

outras epidemias, tais como 
a dengue. 

Valores
O Ministério da Saúde 

e o governo do Estado in-
vestiram cerca de R$ 589 
mil na compra dos equipa-
mentos extratores. Demarchi 
aponta que cada kit realiza 
até 250 testes. Isolados, cada 
teste automatizado custa 
em média R$ 36, ao passo 
que os que são extraídos de 
forma manual, R$ 14. Com 
216 testes realizados a cada 
2h são investidos R$ 8,6 mil. 

Amanda Amorim e Dayane Medina

Cerca de 15 técnicos do 
Lacen (Laboratório Central 
de Saúde Pública) passam 
por treinamento para uti-
lizar os novos equipamentos, 
que analisam amostras da 
COVID-19. A capacidade de 
testagem passa para até 1,8 
mil testes diários do tipo RT-
-PCR, quase o dobro das 700 
realizadas atualmente. Os 
trabalhos devem ter início 
na segunda quinzena de se-
tembro. 

Os novos extratores foram 
adquiridos um pelo governo 
do Estado e outro encami-
nhado pelo Ministério Pú-
blico. De acordo com o di-
retor-geral do Lacen, Luiz 
Henrique Ferraz Demarchi, 
o treinamento das equipes, 
que serão habilitadas a rea-
lizarem os testes, se encerra 
hoje (11).  

Para que haja a ativação 
dos equipamentos é preciso 
que os kits para realização 
dos testes sejam entregues. 
A especialista encaminhada 
pelo Ministério da Saúde 
trouxe apenas um para re-
alizar o treinamento. “Nós 
estamos dependendo da en-
trega dos kits para que se 
inicie o atendimento. As má-
quinas estão instaladas, mas 
ainda estamos aguardando. 

O despacho dos kits enca-
minhados pelo Ministério da 
Saúde já foi feito, portanto, 
nós devemos recebe-los na 
próxima semana e o mesmo 
deve ocorrer com o material 
do Estado”, enfatizou.  

A cada 2 horas, cada má-
quina tem a capacidade de 
analisar 96 amostras. O di-
retor do Laboratório Cen-
tral destaca que as equipes 
têm trabalhado em horário 
de plantão e sistema de es-
cala, para que mantenham a 
identificação de novos casos 
por 24h. Com os aparelhos e 
com as extrações manuais, 
a cada duas horas serão 216 
amostras com resultados. 
Além de reduzir o tempo 
de entrega, que hoje é feito 
em até 72 horas, o Estado 
pode conquistar a autossu-
ficiência na testagem. Atu-
almente, são encaminhadas 
entre 200 e 600 amostras 
diárias para serem anali-
sadas no Laboratório Dasa, 
em São Paulo.  Demarchi 
ressalta que, além dos novos 
equipamentos, o Laboratório 
Central recebe dois termos-
secadores, totalizando seis 
unidades no local. Desses, 
três foram fornecidos por 
meio de uma parceria, mas 
devem ser devolvidos quando 
a demanda for normalizada. 

 Com a aquisição dos novos 

Desde o início 
do ano, foram 
registrados sete 
casos, todos na 
Capital


