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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DO JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE MS, REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2018, DAS 08:00 ÀS 12:30 HORAS, NO
SALÃO PANTANAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

Em 08 de junho de 2018, às 08:00 horas, instalou-se a Reunião do
Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde, de Mato Grosso do Sul, no Salão
Pantanal, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob a presidência do
Desembargador Nélio Stábile, Coordenador do Comitê. Compareceram os Ilustres
Integrantes do Comitê, em sua quase totalidade, conforme Lista de Presença que segue
em anexo e desta é parte integrante como se aqui estivesse transcrita, assim como
demais convidados. Igualmente segue em anexo a pauta de assuntos discutidos, que
também fica fazendo parte integrante da presente ata, como se aqui estivesse transcrita.
A Reunião foi integralmente gravada em áudio, à semelhança do que ocorre nas Sessões
de Julgamento deste Tribunal, cuja degravação é feita posteriormente. Esta ata, portanto,
se fará pela anotação de uma suma ou resumo das deliberações, a lista de presença e a
pauta, tudo com a finalidade de agilizar a conclusão dos trabalhos e não causar atrasos
desnecessários aos seus Integrantes, todos com relevantes atividades e afazeres. Na
reunião foi deliberado:
1- Autorização do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Campo
Grande para que os integrantes do NAT participem do 6° Congresso Médico
Jurídico, que acontecerá nos dias 30, 31 de julho e 01 de agosto de 2018, em Vitória
— ES. - Diárias, deslocamentos, acomodações.
O Desembargador Nélio teceu comentários sobre o evento que acontecerá em
Vitória/ES e a importância do comparecimento dos integrantes do NAT/JUS do Mato
Grosso do Sul, uma vez que o Núcleo de Apoio Técnico destaca-se em nível nacional,
servindo de exemplo para vários Estados, pela sua atuação nos pareceres e conduta
dentro do Tribunal de Justiça nos casos de judicialização da saúde.
2- Esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde sobre a Atenção Psicossocia
e Psiquiátrica; com relação as Unidades que integram a rede municipal de atençã
psicossocial; serviços ofertados em cada tipo de unidade; medidas em andamento
para aprimorar a referida rede;
Houve uma explanação pela Dra. Ana Carolina, psiquiatra da Secretaria de Saúde do
Município de Campo Grande, sobre os avanços e entraves decorrentes da expansão d
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rede. O destaque principal foi o desenvolvimento do CAPS álcool e droga de CAPS 3
para CAPS 4. Além disso, nos últimos 6 meses houve o aumentou da oferta de vaga em
ambulatório de 750 vagas por mês para 1.300 vagas no SISREG. Também foi
constatado a proposta de construção de um CAPS AD novo. Por fim, foi mostrado que
saíram duas habilitações pra saúde mental em dezembro de 2017, a habilitação da
residência terapêutica e a habilitações de dois serviços CAPS 3. Por outro lado, o
principal entrave de Campo Grande nesse momento é a ausência de leito em hospital
geral. As questões levantadas geraram debates com a participação dos Senhores Dr.
Juberty, Dr. Flávio, Dr. Marcos Estêvão, Dr. Nilton e Dr. Marcelo.
Dra Filomena — Promotora de Justiça — Sugere ao Comitê de Saúde oficiar aos Entes
Públicos e ao Hospital Nosso Lar a possibilidade de realizar um Convênio para
aumentar o número de leitos psiquiátricos.
3- Leito Hospitalares - Assunto encaminhado pelo Secretário Municipal de Saúde
- "Impactos da Judicialização na Regulação de Leitos Hospitalares" e Ministério
Público Estadual — " Providências pelos Entes Públicos pela falta de Leitos
Hospitalares"
O Vereador Fritz, representando a Câmara Municipal, com relação aos leitos
hospitalares, propôs que houvesse uma divisão de responsabilidades. Assim, a
Defensoria poderia ter mais informações, não apenas para poder cobrar o Município,
mas também para ter conhecimento sobre outras questões. Além do mais, houve a
participação da Doutora Eni, Defensora Pública, sobre um levantamento, feito desde o
início de 2017 até o dia 31 de maio de 2018, sobre leitos hospitalares clínicos gerais, no
qual, principalmente a partir de 2018, apontou que há muita ação judicial para leito
hospitalar, mesmo não sendo de alta complexidade. Desse modo, hodiernamente,
encontra-se uma completa ausência de disponibilidade de vagas na rede pública. A D?
Filomena Fluminham também se manifestou, afirmando que a execução de multas não
está sendo eficaz para inibir a demanda, e que, na realidade há necessidade de abertura
de mais leitos.
Dr. Eliasze — SESAU — Sugere oficiar quanto a inversão da ordem de internação em
razão da judicialização, e assim comunicar a todos os Magistrados, Ministério Público,
Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil.
Dra. Filomena — Promotora de Justiça Estadual — sugere medidas para Estado e
Município cumprirem as determinações judiciais para fornecimento de leitos
hospitalares.
Dr. Nilton — Defensor Público Estadual — sugere que se estabeleça um protocolo quanto
as vagas hospitalares, quais vagas precisam de ampliação, se são vagas de UTI, se é da
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Clinica Médica ou leitos de Primeiro Atendimento. Questão a ser analisada após vinda
de informações.
4-Assunto encaminhado pela Procuradoria do Estado - "Proposta de
Reformulação do NAT/JUS".
Assunto retirado de pauta.
5- Entrega de Medicamentos - Tratamentos — Assunto encaminhado pela
Associação de Fibrose Cística e pela Associação de Hemofílicos
Esse assunto, ficou agendado para a próxima reunião, devido ao adiantado da hora.

Outras questões e manifestações dos integrantes do Comitê, conforme
suma em laudas apartadas.
Nada mais havendo, encerra-si

ata.

Campo Grande, O
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N LIO STÁBILE
Coordenador do Comitê stadual do Fórum do Judiciário para a Saúde
Coordenador d úcleo de Apoio Técnico - NAT/JUS
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