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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO N. 5.147/CGJ/SESAU

Campo Grande, 28 de maio de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

Em atenção ao OFÍCIO N. 60/2018, do Comitê Estadual do Fórum do
Judiciário para a Saúde, datado de 11/05/2018, que solicita informações referentes ao
Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e ao serviço de Home Care, temos a informar o
que segue:
De acordo com o Serviço de Atendimento Domiciliar/SESAU, este órgão
conta, desde novembro de 2017, com uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar
(EMAD) do tipo 1, atualmente custeada exclusivamente com recursos do Município.
Encontra-se pendente junto ao Ministério da Saúde a publicação de portaria de
habilitação, para que sejam transferidos recursos da União para auxiliar no custeio do
serviço.Referida equipe atende as regiões dos Distritos Sanitários Prosa e Segredo,
compreendendo 19 bairros. Estão sob acompanhamento 12 pacientes, com
periodicidade de atendimento de até 5 vezes por semana, a depender do estado de cada
paciente.Além da equipe da SESAU, existem outras equipes atuando junto aos hospitais
contratualizados, sendo:
Hospital Regional de MS/HRMS: 2 Equipes de EMADs (Equipe
Multidisciplinar de Atenção domiciliar) e 1 Equipe de EMAP ( Multidisciplinar de Apoio),
sendo que cada EMAD tem capacidade para atender até 60 pacientes sendo apoiado
pela EMAP, totalizando então até 120 pacientes residentes nas regiões do
Anhanduizinho e lmbirussu no Municipio de Campo Grande/MS;
Hospital do Cancer Alfredo Abraão/HC: 1 equipe de EMAD com capacidade
de atendimentos de 46 pacientes oncológicos no mês. Está em fase de habilitação pelo
referido hospital uma equipe de EMAP.
Adicionalmente, existem 70 (setenta) pacientes beneficiados por decisões
judiciais determinando o fornecimento de Home Care:
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- 55 (cinquenta e cinco) pacientes em atendimento, sendo 52 (cinquenta e
dois) com contração de empresa particular através processo licitatório e 3 (três) com
atendimento pelo Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD/SESAU;
- 15 (quinze) pacientes aguardando início do atendimento, uma vez que o
processo de compra do serviço ainda não foi concluído.
Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e
consideração e colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se
fizer necessário.
Ofício redigido na Coordenadoria-Geral Jurídica da SESAU, de lavra da
servidora Elaine Tiemi Gushiken.
Atenciosamente,

Marcelo Luiz Brandão Vilela
Secretário Municipal de Saúde
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