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Em apenas uma semana, os 
principais hospitais públicos de 
Campo Grande apresentaram 
100% de taxa de ocupação em 
seus leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Na se-
gunda-feira (27), a Santa Casa 
de Campo Grande alegou que 
atingiu sua capacidade máxima 
de instalação de leitos de te-
rapia intensiva, com os recursos 
humanos também no limite. Na 
quarta-feira (29), o HRMS (Hos-
pital Regional de Mato Grosso 
do Sul), referência no trata-
mento da COVID-19, anunciou 
que todos os leitos destinados 
a pacientes com o quadro grave 
da doença estavam ocupados. 
Até o fim da tarde de ontem 
(30), o Regional tinha 89 leitos 
ocupados, 97% da capacidade. 
Havia apenas duas vagas.

A situação da Santa Casa 
ontem era de 98% de taxa de 
ocupação de leitos de UTI em 
pacientes não COVID. Além 
disso, para pacientes com o 
novo coronavírus, a taxa de 
ocupação em leitos de terapia 
intensiva é de 100%. Dos 16 
leitos de enfermaria para tra-
tamento da COVID-19, cinco 
estão ocupados com pacientes 
suspeitos e cinco confirmados. 
De acordo com a instituição, não 
havia pacientes em ventilação 
manual (ambu). A instituição 
possui na área vermelha do 
pronto-socorro dez pacientes, e 
destes, três estão em ventilação 
mecânica e aguardam leitos de 
UTI. A capacidade técnica para 
ventilação mecânica na área 
vermelha é para seis pacientes. 

A diretora-presidente do 
HRMS, Rosana Leite de Melo, 
afirmou que, após transferên-
cias para o Humap/UFMS (Hos-
pital Universitário Maria Apa-
recida Pedrossian) e hospitais 
privados, o HRMS conseguiu 
diminuir as taxas de ocupação 
em UTI. “A partir de 90% dos 
leitos de UTI ocupados, a Sesau 
[Secretaria Municipal de Saúde 
Pública] é acionada e são rea-
lizadas as transferências. Na 
segunda-feira, o Humap fez a 
ativação de dez leitos, então em 
tese teríamos dez vagas no HU, 
ocorreram alguns problemas in-
ternos de transferências e esses 
pacientes que eram para ser 
transferidos antes só foram en-
caminhados ontem (29) à noite. 
[na manhã de ontem] A nossa 
taxa de ocupação está com 85 
internados”, ressaltou.

Melo frisou que o problema 
agora é com a falta de recursos 
humanos. “A secretaria con-
vocou mais profissionais e os 
médicos estão chegando”, disse. 
A diretora-presidente, ao ser 
questionada sobre a possibili-
dade de o hospital de campanha 
receber pacientes com COVID-
19, esclareceu que para essa 
situação acontecer, todos os re-
cursos do prédio principal pre-
cisarão se esgotar. “Se a gente 
chegar a esse ponto, nós esta-
remos em uma situação muito 
complicada. Nós temos os leitos 
de enfermaria, os pontos de 
cuidado que podemos acionar 
que incluem o centro cirúrgico, 
a sala de endoscopia, e a área 
vermelha. E temos também a 
retaguarda no pronto socorro 
que nós conseguiríamos am-

pliar”, frisou. 
Conforme Melo, o HRMS 

transferiu ontem (30) mais 
dez pacientes clínicos que não 
estão na UTI para o Hospital 
El Kadri, em contrato firmado 
entre o hospital privado e a 
Sesau. Em relação às taxas 
de ocupação nos hospitais por 
pacientes não COVID, a mé-
dica pontuou que é favorável 
a maiores restrições na mobi-
lidade da população. “Por isso 
que somos a favor de medidas 
mais restritivas, porque nós não 
temos uma rede que consegue 
atender a todos os pacientes e o 
maior número de pacientes que 
chegam na Santa Casa são por 
trauma, acidentes automobilís-
ticos, pessoas que se machucam 
em festas por conta da bebida  
alcoólica”, finalizou.  

O pesquisador e infectolo-
gista da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz) Júlio Croda 
afirmou, em transmissão ao 
vivo pelas redes sociais, que a 
população precisa colaborar 
com as medidas de isolamento 
social para que o Estado não 
replique o colapso na saúde 
visto em outras regiões do 
país. “A chance de um pa-
ciente com COVID-19 grave 
que precisa de um leito de 
UTI morrer é em torno de 
30% a 50%, um paciente que 
fica em uma UPA [Unidade 
de Pronto Atendimento] ele 
tem uma chance de morrer 
de 90%. Temos que lutar para 
que isso não aconteça em MS 
e que cenas como em Manaus 
[AM] não se repitam, onde as 
pessoas morreram em casa 
sem o atendimento, e o prin-
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Lotados

Santa Casa, HRMS e El Kadri chegaram ao limite, cenário do qual a rede particular está se aproximando

Com altas taxas de ocupação de leitos de 
UTI, saúde na Capital se aproxima do colapso

De acordo com o último boletim epidemioló-
gico divulgado pela SES (Secretaria de Estado 
de Saúde), a taxa de ocupação de leitos de UTI 
para a macrorregião é de 92%, e cerca de 41% 
dos pacientes internados possuem o corona-
vírus. As 876 novas confirmações elevaram 
para 24.287 casos em todo o Estado. Foram 
registradas 15 mortes, 8 apenas de Campo 
Grande, totalizando 357 óbitos pela doença, 
267 só no mês de julho. 

Dos 24.287 casos confirmados, 5.741 estão 
em isolamento domiciliar, 17.695 estão sem 
sintomas e são considerados recuperados. 
494 pacientes estão internados, sendo cinco de 
outros estados. Separadas por macrorregiões, 

Campo Grande possui 92% de ocupação dos 
leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva); 
Dourados (62%), Três Lagoas (44%), e Co-
rumbá (73%). Em leitos clínicos, a taxa global 
de ocupação está em 41% para pacientes 
adultos e 6% para pacientes pediátricos. 

Em leitos de UTI, a taxa de ocupação 
pediátrica já está em 33%; de nove leitos dis-
poníveis, três estão ocupados com crianças, 
sendo um caso confirmado e dois suspeitos 
para COVID-19. Cerca de 2.649 exames 
aguardam resultado do Lacen-MS (Labo-
ratório Central de Saúde Pública de MS) e 
4.082 casos foram notificados e não foram 
encerrados pelos municípios.

Boletim epidemiológico

cipal ponto para evitar isso é o 
distanciamento social que está 
muito baixo”, ressaltou. 

Croda frisou que a taxa de 
contágio em Campo Grande 
é a 2º maior entre todas as 
capitais do país. “Só estamos 
perdendo neste momento para 
Porto Alegre. Neste momento 
que não temos o isolamento so-
cial é importante que o Poder 
Público aplique medidas mais 
duras. Aqui na Capital, para 
mim, é a pior situação do 
Estado, a nossa capacidade 
de abrir novos leitos está che-
gando no limite, a nossa taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
está sempre perto de 90%, o 
ideal é que fique abaixo de 
80%. O mini-lockdown pro-
posto para a cidade não teve 
impacto nenhum e não foi 
efetiva para reduzir o número 
de casos”, reiterou. 

O Hospital Universitário foi 

questionado sobre o número 
de leitos de UTI ocupados, mas 
não repondeu à reportagem.

Internações na rede privada de saúde
Até a tarde de ontem (30), o 

Hospital El Kadri estava ope-
rando com 100% de ocupação 
na UTI para pacientes com 
coronavírus. A unidade tem 30 
leitos de UTI no total, e destes, 
10 são exclusivos para os pa-
cientes com o novo coronavírus 
e todos estavam ocupados. 
Deste número, cinco eram do 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
A unidade ainda conta com 31 
leitos clínicos para pacientes 
COVID, ou seja, que não estejam 
em situação grave. Destes, 10 
estavam ocupados, sendo dois 
do SUS.

Ontem também, a Cassems 
(Caixa de Assistência dos Servi-
dores do Estado de Mato Grosso 
do Sul) informou que estava 

com 58 pacientes internados 
no Hospital Cassems de Campo 
Grande. A taxa de ocupação 
de leitos críticos está em 92%. 
Já o Hospital Unimed Campo 
Grande possui três UTIs ex-
clusivas para pacientes com 
a COVID-19 com dez leitos. 
Ontem, havia 26 pacientes ocu-
pando os leitos críticos para 
COVID (taxa de 86% de ocu-
pação), restando apenas quatro 
vagas disponíveis. De UTI geral, 
são seis leitos e cinco estavam 
ocupados até as 16h de ontem. 

O Hospital do Pênfigo liberou 
dez leitos de UTI exclusivos 
para o tratamento de casos 
graves de coronavírus no dia 20 
de julho, e no dia seguinte (21), 
a taxa de ocupação já estava 
em 100%, situação mantida até 
ontem. Dos dez pacientes inter-
nados, cinco são do SUS. O Hos-
pital Proncor não respondeu até 
o fechamento desta matéria. 
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