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Ações na pandemia

Presos da Máxima

Nova suspensão?

Aquidauana

Ampliação foi uma das frentes de atuação do município contra COVID

Capital aumenta em 186% número 
de leitos de UTI na pandemia

De cela, dupla organizava entrada do PCC no Rio

Semed decide sobre aulas 
presenciais na próxima semana

Voluntários vão atuar até 
estabilização dos casos nas aldeias

A maioria dos internados em leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) da Capital são pacientes com 
COVID-19. Epicentro da doença no Estado, Campo 
Grande tinha, até ontem (25), 19.336 casos confirmados 
e 305 mortes. Dos 78% dos leitos de UTI ocupados, 
38% eram de pacientes confirmados com a doença. Os 
internados com outras patologias somavam, conforme 
o último boletim da SES (Secretaria de Estado de 
Saúde), cerca de 35% dos hospitalizados. Pacientes 
com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus 
ocupam 5% dos leitos.

Pacientes COVID são maioria dos internados

Mariana Moreira e Amanda Amorim 

Campo Grande completa 
121 anos em meio à pandemia 
provocada pela COVID-19 e, 
nesses quase seis meses, 
medidas foram implantadas 
para combater o vírus. Com 
o avanço da doença, apenas 
na saúde, houve o investi-
mento em novos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), aumento de testa-
gens e ampliação no atendi-
mento, disponibilizando ala 
exclusiva em um complexo 
construído no Parque Ayrton 
Senna. Com isso, o número 
de leitos ofertados registrou 
um aumento de 186% desde 
o início da pandemia.

Na segunda-feira (24), 
foram entregues 20 novos 
leitos de UTI para o Hospital 
Adventista do Pênfigo. So-
mando as vagas já abertas 
com as novas habilitações, 
Campo Grande passou de 
116 para 332 leitos de te-
rapia intensiva, um cresci-
mento de 186%. Em com-
paração com as últimas 
duas semanas, houve uma 
redução no número de in-
ternados por COVID-19. En-
quanto no dia 10 de agosto 
foram registrados 305 pa-
cientes internados, média 
que foi mantida na semana 
seguinte, na última segunda-
-feira foram 273 internações, 
o que significa uma redução 
de 9%. 

De acordo com o prefeito 
Marquinhos Trad, mesmo 
que Campo Grande tenha 
registrado mais de 19,3 mil 
casos do vírus, as ações to-
madas estruturam o aten-
dimento e impedem a falta 
de assistência médica. “É 
verdade que na 32ª, 33ª e 
34ª semana houve o cres-
cimento, agora há a estabi-
lização. Existem leitos va-
zios, é importante dizer que 
ninguém até agora faleceu 
sem assistência médica, sem 
leito hospitalar”, ressaltou 
durante coletiva de imprensa 
na tarde de segunda-feira. 
O prefeito ainda informou 
que os novos leitos foram 
entregues com todos os equi-

Dayane Medina

Suspensas até o dia 7 de 
setembro, a volta às aulas ainda 
é incerta na rede municipal. 
Apesar de a SED (Secretaria de 
Estado de Educação) anunciar 
que a suspensão das aulas pre-
senciais na rede estadual será 
prorrogada, a Semed (Secre-
taria Municipal de Educação) 
vai anunciar a decisão apenas 
na próxima semana. De acordo 
com a titular da pasta, Elza 
Fernandes Ortelhado, o muni-
cípio ainda não decidiu sobre o 
retorno das aulas presenciais. 
“Ainda não foi agendada ne-
nhuma reunião a respeito e nem 
foi discutido sobre o assunto. 
A decisão deve ser tomada na 
próxima semana e o anúncio 
deve sair antes do fim do último 
decreto que suspende as aulas”, 
explicou.

O jornal O Estado entrou 
em contato com a SED para 
confirmar a prorrogação da sus-
pensão do retorno das aulas e, 
segundo a assessoria, a maior 
probabilidade é manter a sus-
pensão. “O retorno das aulas 

presenciais depende da queda 
dos casos de coronavírus no 
Estado, e por enquanto não 
temos esta impressão, então a 
decisão pela prorrogação deve 
ter data definida e confirmada 
também na próxima semana, 
pois a decisão é definida junto 
ao comitê de volta as aulas”, 
informou a nota.

O presidente da Fetems (Fe-
deração dos Trabalhadores em 
Educação de Mato Grosso do 
Sul), professor Jaime Teixeira, 
explicou que a federação não 
apoia o retorno das aulas em 
meio à pandemia neste ano. 
Segundo ele, é necessário fazer 
uma preparação para que no 
próximo ano existam condições 
de dar toda a segurança para 
crianças e adolescentes. “Não 
tem condições hoje de colocar só 
em Campo Grande mais de 150 
mil estudantes nas ruas, Mato 
Grosso do Sul ainda está em 
um alto índice de contaminação, 
expor as crianças a uma rotina 
de contato dentro de ônibus, 
confinados dentro de salas de 
aulas não vai ajudar a controlar 
a pandemia”, argumentou.

Mariana Moreira

Liberada pela União, a orga-
nização internacional de ajuda 
humanitária MSF (Médicos 
Sem Fronteiras) recebeu auto-
rização para ampliar o trabalho 
de resposta médica à COVID-19 
nas comunidades indígenas de 
Aquidauana. As equipes devem 
permanecer no município me-
diante estabilidade ou dimi-
nuição do número de casos de 
coronavírus. As atividades pre-
vistas pelos voluntários devem 
beneficiar mais de 6 mil pessoas 
que vivem em 11 comunidades 
da etnia terena.

No dia 17 de agosto, as 
equipes médicas e de enfer-
magem da organização inter-
nacional iniciaram os atendi-
mentos no Hospital Regional 
de Aquidauana, além de visitas 
domiciliares a pacientes posi-
tivos de COVID-19. Entretanto, 
para atendimento nas aldeias, 
a Sesai (Secretaria Especial 
de Saúde Indígena) autorizou 
apenas os atendimentos na Al-
deia Aldeinha, em Anastácio.

Na segunda-feira (24), um 
novo plano de trabalho apre-
sentado às autoridades respon-
sáveis pela saúde indígena foi 
aceito pela Sesai, o que deu fim 
ao entrave que impedia a atu-
ação do MSF com os aldeados. 
Os profissionais voluntários vão 

trabalhar sempre em conjunto 
com as equipes de saúde do mu-
nicípio e do DSEI-MS (Distrito 
Sanitário Especial Indígena de 
Mato Grosso do Sul). 

O principal objetivo da orga-
nização é oferecer assistência 
médica com foco na triagem de 
pacientes com COVID-19. Para 
isso, o MSF vai trabalhar com 
três equipes móveis responsá-
veis por visitas às comunidades 
e aos domicílios, com base na 
necessidade de cada aldeia e em 
coordenação com a equipe par-
ceira. Cada equipe dos Médicos 
Sem Fronteiras será formada 
por ao menos um médico e 
um enfermeiro, podendo contar 
com um psicólogo, um promotor 
de saúde e um especialista em 
água e saneamento, que se re-
vezarão para atender as três 
equipes.

Atendimento médico  
das Forças Armadas

Para frear a ação do corona-
vírus, equipes médicas e de en-
fermagem das Forças Armadas 
farão nesta semana um mutirão 
de atendimento nas aldeias in-
dígenas de MS. As ações acor-
dadas entre Comando Conjunto 
Oeste, Ministério da Defesa e 
Ministério da Saúde começaram 
no dia 24 e vão até a próxima 
segunda-feira (31). 

Rafael Ribeiro

Dois detentos do Presídio de 
Segurança Máxima de Campo 
Grande, no Jardim Noroeste, 
são acusados pela Polícia Fe-
deral de organizarem a en-
trada definitiva no Rio de Ja-

neiro do PCC. Isso é o que 
apontou investigação do órgão 
que começou em dezembro de 
2018 e culminou na Operação 
Expurgo, desencadeada na 
manhã de ontem (25) em outros 
quatro estados: São Paulo, Per-
nambuco, Minas Gerais e Pará. 

Ao todo foram cumpridos 27 
mandados de prisão, todos de 
acusados já detidos no sistema 
penitenciário. Em MS, foram 
três alvos. Além da dupla na 
Máxima, a PF buscou também 
um encarcerado na Penitenci-
ária Estadual de Dourados. Jú-

nior César Figueiredo Santos, 
22 anos, foi um dos detidos 
na ação, acusado de fazer a 
ligação do PCC com simpati-
zantes cariocas.

Essa foi a terceira operação 
seguida da PF contra o PCC 
que atinge o Estado. 

pamentos, estrutura e recursos 
humanos necessários para via-
bilizar os atendimentos.

Em publicação do Diário 
Oficial do Estado, o governo 
divulgou um novo mapa hospi-
talar de leitos destinados para 
o tratamento do coronavírus em 
Mato Grosso do Sul. Em des-
taque na Capital, o HRMS (Hos-
pital Regional de Mato Grosso 
do Sul) apresenta, agora, 118 
leitos de UTI adulto para o tra-
tamento da doença. Constam 
ainda, no mapa hospitalar: 756 
leitos clínicos adulto; 121 leitos 
clínicos pediátricos; 369 leitos 
de UTI adulto; 9 leitos de UTI 
pediátrica. Em ampliação são 
84 leitos clínicos adulto, 2 leitos 
clínicos pediátrico e 37 leitos de 
UTI adulto. 

Taxa de ocupação de  
leitos estável em MS

Entre os dias 16 e 24 de 
agosto, houve redução nas 
taxas de internação nas quatro 
macrorregiões do Estado. Con-
forme os boletins da SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde), 
desde o dia 18, a macrorregião 
de Campo Grande registra ín-
dices abaixo de 80% em interna-
ções em leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Em uma 
semana, a taxa de ocupação dos 
leitos críticos passou de 86%, 
no dia 16 de agosto, para 78%, 
ontem (25). 

Mato Grosso do Sul iniciou 
a semana com 202 pacientes 
internados em leitos de UTI do 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
o que representa uma taxa de 
ocupação de 54% dos leitos ha-

bilitados no Estado. O titular da 
SES, Geraldo Resende, garante 
que ainda é cedo para afirmar 
que os casos em MS estão está-
veis. “Há um certo decréscimo 
nos casos, o que não nos dá con-
dições de dizer que estamos em 
um processo de estabilização, e, 
se tivermos, é uma estabilização 
com altos números de casos 
novos e de óbitos, o que é um 
cenário ruim”, pontuou. 

Resende explicou que a 
redução no número de inter-
nações ocorreu por conta da 
expansão de leitos de UTI em 
MS. “Quando se abre muitos 
leitos, a taxa de ocupação vai 
sempre decrescer. Se tivés-
semos mantido o mesmo nú-
mero de leitos de um mês atrás, 
certamente teríamos uma taxa 
de ocupação que poderia até 
passar de 100%”, frisou. Para 
o secretário, o aumento dos 
novos casos contraria a ideia de 
estabilidade. “Na Capital, a do-
ença tem um patamar altíssimo 
de novos casos. Todos os dias, 
quase 50% dos novos casos do 

Estado são de Campo Grande, 
o que mostra o alto grau de 
transmissibilidade do vírus”, 
reiterou Resende. 

Para o pesquisador e infec-
tologista da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz) Júlio Croda, a 
aparente estabilidade nas taxas 
de internações e nas mortes 
não significa que o Estado es-
teja perto de um retrocesso 
do cenário pandêmico. “Temos 
alguns indicadores mostrando 
talvez que essa estabilidade 
não vai fazer cair o número 
de casos. Se temos uma letali-
dade aumentando e um incre-
mento da positividade de testes, 
significa que a tendência de 
queda [no número de casos] 
não existe. O que nós podemos 
dizer é que estamos estáveis”, 
pontuou. 

A secretária adjunta da SES, 
Christinne Maymone, reiterou 
que a sensação de sobra de 
leitos e redução do contágio é 
falsa. “A taxa de transmissibi-
lidade ainda é alta, e com uma 
média de 500 internações.”

Reprodução/PMCG


