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Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

57. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA SAÚDE PÚBLICA
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Oficio n. 0978/2018/57PJ/CGR/57'PJ Campo Grande,30 de outubro de 2018.
o

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
DR. NÉLIO STÁBILE
DESEMBARGADOR COORDENADOR DO COMITÊ ESTADUAL DO FÓRUM
DO JUDICIÁRIO DA SAÚDE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL
Ref.. Inquérito Civil n°06.2016.00001372-4
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Excelentíssimo Senhor Desembargador,
(.)
Em atenção ao Ofíco n° 148/218, datado de 25 de
outubro de 2018, informo a Vossa Excelência que a Secretaria de Estado
de Saúde informou a esta Promotoria de Justiça a regularização dos
estoques de enzimas pancreáticas na Casa de Saúde aos pacientes
portadores de fibrose cística, conforme documentação inclusa. No mesmo
expediente, a SES informou que o estoque de enzimas será suficiente para
atendimento dos pacientes cadastrados por cinco meses, acrescentando
que novo pedido de compra de enzimas está sendo elaborado pela Gerente
de Medicamentos da SES.
No tocante ao atendimento dos pacientes com fibrose
cística por gastroenterologista adulto, o Hospital Regional de Mato Grosso
do Sul, apesar das diversas solicitações e reiterações deste órgão
ministerial, até o momento não encaminhou a esta Promotoria de Justiça o
fluxo de atendimento dos pacientes fibrocísticos por gastroenterologista
adulto.
Para conhecimento deste Comitê, informa-se que foi
instaurado nesta Promotoria de Justiça o inquérito civil de número
06.2018.00002793-7, que tem por objetivo apurar a necessidade de
implantação de um Centro de Atendimento Multidisciplinar para
tratamento de pacientes com hemofilia e outras coagulopatias no
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Rua São Vicente de Paula, 180— Chácara Cachoeira — CEP: 79040-240 -Tel.: (67) 3357-2562 — Campo Grande/Mi§
'Promotora de Justiça designada para coadjuvar nos procedimentos da 32° Promotoria de Justiça da Comarca de Campo
Grande, conforme Portaria n° 773/2017-PGJ, de 9.3.2017.
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Estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido realizadas diversas reuniões
para viabilização do Centro de Atendimento Multidisciplinar, conforme
documentação inclusa.
Importante anotar que houve formalização de Termo
de Cooperação entre APAE e Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
para que pacientes com coagulopatias realizem hidroterapia na APAE com
profissional educador físico cedido pelo Hospital, sendo que referido
atendimento já teve inicio neste mês de outubro de 2018.
Limitada ao exposto, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração.

romotora de J iça
(assinado digital ente)
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