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Luzes

Além do baixo número na rede pública, muitos 
estão estragados e o processo de reparos é lento

Apenas 1 em cada 
4 equipamentos de 
diagnóstico por imagem 
é do SUS na Capital

Rafael Ribeiro

Em sua segunda gestão à 
frente da Capital, o prefeito Mar-
quinhos Trad terá como desafio 
na área da saúde universalizar 
o acesso da rede pública aos 
equipamentos de diagnóstico 
por imagem (mamógrafo, raio 
X, tomógrafo, ressonância mag-
nética e ultrassom). Segundo 
dados do CNES (Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de 
Saúde), Campo Grande tem ao 
todo 644 máquinas para esse 
tipo de exame, das quais apenas 
182 estão disponíveis para pa-
cientes do SUS (Sistema Único 
de Saúde). Ou seja, apenas uma 
em cada quatro na média, um 
índice de 28,2%.

Os números são de setembro, 
último mês com o balanço fe-
chado publicado pelo Ministério 
da Saúde. Os dados apontam 
que apenas 164 desses equi-
pamentos estão funcionando. 
O restante está quebrado, à 
espera de manutenção.

A média campo-grandense 
é pior que a estadual nesse 
quesito. Ainda de acordo com 
o CNES, Mato Grosso do Sul 
possui 2.039 equipamentos do 
tipo, dos quais 791 são de uso 
universalizado do SUS. Ou seja, 
38,8% das máquinas para reali-
zação desse exame estão dispo-

níveis para todos os pacientes.
Na média, somente 23% dos 

equipamentos de diagnósticos 
por imagem para uso do SUS 
estão na Capital, que constan-
temente absorve a demanda 
de atendimentos do interior, 
aumentando a espera para pa-
cientes locais.

Em números absolutos a 
proporção deixa clara a preo-
cupação. Ainda de acordo com 
o CNES, a Capital tem cerca de 
300 mil pessoas atendidas por 
algum plano de saúde. Deixando 
a média de um equipamento 
para esse tipo de exame para 
cada grupo de 3.330 pacientes.

Especialidades
Dividindo por especialidade, 

a oferta de equipamentos se 
mostra ainda mais preocupante 
aos campo-grandenses. Em raio 
X, por exemplo, existem 106 
equipamentos para atendi-
mento do SUS na cidade, dos 
quais só 95 estão em uso.

Apesar disso, o número de 
alguns tipos de equipamentos 
de raio X é baixo. Exemplo disso 
é que a Capital possui apenas 
dois equipamentos para densi-
tometria óssea, que permite, por 
exemplo, a realização do prin-
cipal exame para prevenção 
e combate à osteoporose. Os 
outros dez aparelhos do tipo 

estão na rede privada.
Outro raio X de especialidade 

é o de hemodinâmica, que avalia 
a circulação do sangue e cujo 
exame é fundamental para tra-
tamento de doenças cardíacas. 
São apenas três equipamentos 
disponíveis para atendimento 
SUS na Capital. 

Outra máquina cujo acesso 
é limitado é a de ressonância 
magnética. Fundamental para 
diagnósticos na cabeça, cérebro 
e até de câncer, são apenas 
três equipamentos funcionando 
na rede pública, ao passo que 
outros 19 estão disponíveis de 
forma paga.

Entre o mamógrafo, de ex-
trema importância para diag-
nóstico do câncer de mama, 
mais demanda: o aparelho de 
comando simples tem apenas 
duas máquinas funcionando no 
SUS e outras 18 nos convênios. 

Manutenção
Além da ausência dos apa-

relhos, pesa também o número 
de quebrados. Segundo os 
dados do Ministério da Saúde, 
dos 182 pertencentes ao SUS, 
apenas 164 estão funcionando 
em Campo Grande.

A proporção é maior em nível 
estadual: com 48 máquinas de 
diagnóstico por imagem que-
bradas entre as 791 disponíveis. 

Rafaela Alves 

Em quase toda semana, a 
Capital e o Estado têm pessoas 
caindo no golpe do boleto falso. 
De acordo com um relatório 
da Polícia Civil, somente em 
Campo Grande, de janeiro a 
outubro deste ano, 87 pes-
soas caíram no golpe. Foram 
56 ocorrências envolvendo o 
Banco BV e 31 do Banco Pan. O 
delegado Jeferson Rosa Dias, 
titular da 6ª DP (Delegacia 
d Polícia) de Campo Grande, 
afirmou que quase sempre a 
história é a mesma. 

“A vítima não consegue falar 
no atendimento do banco por 
telefone porque sempre cai em 
uma gravação e daí ela resolve 
procurar o site no Google e 
como o estelionatário paga um 
monte de anúncio, o site dele é 
o primeiro que aparece e lá já 
direcionam para um suposto 
atendente que solicita o nome 
completo, CPF, número do con-
trato, a quantidade de parcelas 
feitas e a quantidade já paga e 

também o valor das parcelas.”
Foi assim que o motorista 

Alvino Alvicio Benitez, 63 anos, 
caiu no golpe. Ele precisava so-
licitar a segunda via da parcela 
quando acabou entrando em 
contato por meio de aplicativo 
de conversa com um esteliona-
tário que se passava por funcio-
nário do Banco BV. “Eu perdi R$ 
550 e só fiquei sabendo que fui 
vítima de um golpe quando o 
próprio banco começou a cobrar 
o atraso da parcela”, disse. 

Já a diretora de imagem 
Marina Domingos, de 51 anos, 
quase foi vítima do golpe, mas 
ela percebeu o crime antes de 
realizar o depósito. Marina 
afirmou que a conversa com o 
estelionatário começou no dia 
10 deste mês sobre um possível 
desconto para quitar o finan-
ciamento do seu carro e que os 
documentos encaminhados pelo 
estelionatário via aplicativo de 
conversa tinham até mesmo 
carimbo da empresa.

 “Também acreditei ser um 
funcionário. Eu só desconfiei 

Dayane Medina

Durante reunião na tarde 
da quinta-feira (19) a Di-
retoria Colegiada da ANS 
(Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) definiu que os 
beneficiários de planos de 
saúde que tiveram suspensas 
as cobranças de reajuste 
anual e por faixa etária, em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus, terão diluído o 
pagamento desses valores 
em 12 meses. As operadoras 
deverão esclarecer os valores 
cobrados nos boletos a partir 
de janeiro de 2021. Ainda 
sem entender exatamente 
como será esse reajuste, al-
gumas famílias já apontam 
impactos financeiros.

A decisão pela suspensão 
dos reajustes anual e por 
faixa etária, entre setembro 
e dezembro deste ano, foi 
tomada em reunião realizada 
no dia 21 de agosto, diante de 
um cenário de dificuldades 
para o consumidor em função 
da retração econômica acar-
retada pela pandemia, e de 
um cenário de redução de 
utilização dos serviços de 
saúde no período. O percen-
tual máximo de reajuste dos 
planos individuais ou fami-
liares contratados a partir de 
janeiro de 1999 ou adaptados 
à Lei nº 9.656/98 ficou esta-
belecido em 8,14% e é válido 
para o período de maio de 
2020 a abril de 2021.

Para muitos beneficiários 
a mudança ainda não está 
bem esclarecida, ainda mais 
para aqueles que fazem o pa-
gamento do seu plano com 
dinheiro contado. Para o editor 

de vídeo Cayo Cruz, de 28 
anos, que paga dois planos 
de saúde, qualquer reajuste 
vai impactar. “Tenho planos 
da Santa Casa e Unimed 
para mim e minha mãe. São 
planos de extrema necessi-
dade que custam valores altos. 
Desde que os contratei não 
tive ajustes e se tiver no pró-
ximo ano isso, com certeza, 
vai mexer com a finança de 
muita gente”, comentou.

Já a dona de casa Rosilda 
Martins, de 27 anos, que tem 
três filhos e paga plano de 
saúde para dois, sabe a dificul-
dade de manter a segurança 
de qualidade de atendimento 
aos filhos. “É uma decisão 
recente, onde vão ser cobrado 
reajuste desse ano e do pró-
ximo, apesar de parcelado isso 
vai impactar a quem consome 
o serviço”, observou.

Outros 588 mil beneficiá-
rios de planos de saúde no 
Estado devem acompanhar as 
mudanças. 

A Santa Casa de Campo 
Grande informou que, como a 
medida foi divulgada recente-
mente, o plano está sendo es-
tudado para ser adaptado. “Na 
segunda-feira (23) haverá uma 
reunião para definir essas es-
tratégias”, informou a nota.

Já a Unimed destacou que 
atende todas as normas e 
determinações da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
e realizará as cobranças aos 
seus beneficiários conforme 
todas as recomendações. 
“Todos os clientes serão co-
municados em tempo sobre 
a determinação via canais de 
comunicação da cooperativa 
médica”, disse a nota.

OS APARELHOS EM CAMPO GRANDE
Aparelho Existentes Em uso Existentes no SUS Em uso no SUS
Mamógrafo com Comando Simples 19 18 3 2
Mamógrafo com Estereotaxia 12 12 1 1
Raio X até 100 mA 25 25 8 8
Raio X de 100 a 500 mA 63 57 32 26
Raio X mais de 500mA 29 28 9 8
Raio X Dentário 139 135 40 39
Raio X com Fluoroscopia 21 18 12 9
Raio X para Densitometria Óssea 12 12 2 2
Raio X para Hemodinâmica 9 9 3 3
Tomógrafo Computadorizado 35 33 7 6
Ressonância Magnética 23 22 4 3
Ultrassom Doppler Colorido 121 119 15 15
Ultrassom Ecógrafo 42 38 11 9
Ultrassom Convencional 74 71 24 23
Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia 14 13 6 5
Mamógrafo Computadorizado 6 6 5 5
TOTAL 644 616 182 164

OS APARELHOS EM MATO GROSSO DO SUL    

Aparelho Existentes Em uso Existentes no SUS Em uso no SUS
Gama Câmara 11 10 6 5
Mamógrafo com Comando Simples 54 53 24 23
Mamógrafo com Estereotaxia 16 16 4 4
Raio X ateé 100 mA 117 103 46 42
Raio X de 100 a 500 mA 197 187 129 119
Raio X mais de 500mA 80 76 41 38
Raio X Dentário 617 597 170 162
Raio X com Fluoroscopia 28 25 16 13
Raio X para Densitometria Óssea 26 26 7 7
Raio X para Hemodinâmica 17 17 6 6
Tomógrafo Computadorizado 84 80 29 28
Ressonância Magnética 41 40 13 12
Ultrassom Doppler Colorido 282 274 71 68
Ultrassom Ecógrafo 151 145 78 75
Ultrassom Convencional 255 242 108 100
Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia 43 41 30 28
Mamógrafo Computadorizado 20 20 13 13
TOTAL 2039 1952 791 743

Para Maria Auxiliadora Ri-
beiro Vilalba Fortunato, coor-
denadora do Conselho Muni-
cipal da Saúde da Capital, é 
na questão de aparelhos que-
brados que reside o maior dos 
problemas. 

“Geralmente, quando o 
aparelho integra o quadro 
SUS, tudo tem licitação, seja 
para manutenção, compra de 
peças… Esse serviço se torna 
mais dificultoso, demorado, 
tem que seguir os protocolos 
e complica, pois a fila de 
especialidades está imensa”, 
disse Maria.

Para a próxima gestão Trad, 
ela reforça que a prioridade 
é agilizar esses processos. “A 
assistência não pode parar aos 
usuários”, completou.

Por meio de nota, o poder 
municipal respondeu que “usa 
como norteadora para o quan-
titativo de equipamentos dis-
poníveis para realização de 
exames, no geral, pelo SUS, 
uma portaria do Ministério 
da Saúde de outubro de 2015, 
que define com precisão a 
quantidade de equipamentos 
de acordo com a demanda e 
a população do município”. 

Com esse dado, Campo Grande 
cumpriria o que é determinado 
pela pasta federal.

Ainda de acordo com o 
texto, “atendendo a demanda 
e, nos casos onde essa extra-
pola a capacidade atual, é feita 
a contratualização de clínicas 
e hospitais privados”. A pre-
feitura não revelou de quanto 
foi o gasto neste ano com a 
rede privada para atender a 
demanda de exames.

Procurada, a SES (Secre-
taria de Estado da Saúde) não 
respondeu até a conclusão 
desta reportagem.

Golpe do “falso boleto” 
faz vítimas toda a semana

Reajustes em planos de 
saúde preocupam famílias

Capital recebe primeiros enfeites da decoração natalina
Rafaela Alves 

Os canteiros centrais de 
três avenidas, 14 de Julho, 
rotatórias, entrocamentos e al-
guns prédios municipais come-
çaram a receber a decoração 
de Natal. Conforme o FAC 

(Fundo Apoio à Comunidade), 
a iluminação será ligada no 
dia 6 de dezembro. 

A instalação começou pela 
Avenida Afonso Pena com as 
luzes, mangueiras e cordões 
decorados com lâmpadas de 
LED. Na avenida, a decoração 

se estenderá da esquina com a 
Avenida Joaquim Dornelas até 
a Avenida dos Poetas, entrada 
do Parque dos Poderes. 

As outras duas avenidas que 
serão decoradas são: Avenida 
Mato Grosso, entre as avenidas 
Calógeras e Nelly Martins, e a 

Duque de Caxias.
Entre as rotatórias estão: 

da Nelly Martins com a Mato 
Grosso, da Gury Marques com 
a Olavo Vilela de Andrade, Edu-
ardo Zahran com a Joaquim 
Murtinho, Duque de Caxias com 
a Amaro Castro Lima.

do golpe quando ele começou 
a solicitar meus dados e não 
encaminhou um boleto para 
quitação e sim uma conta para 
depósito”, explicou. 

O valor para Marina quitar 
o carro, de acordo com o es-
telionatário, era de R$ 11 mil. 
O autor chegou a dizer que se 
a diretora de imagem não de-
positasse o valor teria o nome 
negativado. “Outra coisa que me 
ajudou identificar o golpe foi o 
número do CNPJ encaminhado 
junto com a conta bancária, 
porque a empresa havia sido 
aberta recentemente”, asse-
gurou. A fabricante informou 
que ela não é a primeira que 

relata o ocorrido e que, inclu-
sive, outros clientes chegaram 
a fazer o depósito.   

E essa é a dica dada pelo 
delegado para evitar cair nesse 
tipo de golpe. De acordo com 
Dias, as pessoas devem ter cer-
teza de que estão diante de um 
canal de comunicação oficial 
do banco ou empresa.  “As pes-
soas devem acessar o endereço 
eletrônico que vem indicado no 
carnê e ligar somente para os 
números oficiais da instituição 
financeira. Outra dica é veri-
ficar no boleto o campo Agência/
Código do Beneficiário, se o 
recebedor é realmente o CNPJ 
da financeira”, ressaltou. 

Marina Domingos 
descobriu que era 
um golpe antes de 
depositar o dinheiro

Nilson Figueiredo

Fonte: CSNE


