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HRMS

• Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)

• Ambulatório de Feridas

• Serviço de Pele

• Planos futuros



PESSOA IDOSA

“ Onibus entrou na casa 

humilde e foi apanhar a 

velhinha de 42 anos”

02/01/1904



QUEM É O CUIDADOR?







HOSPITAL REGIONAL 
DE

MATO GROSSO DO SUL

• Exclusivamente SUS

• 377 leitos totais: 100 leitos de CTI/UTI adultos e pediátricos

• Últimos 3 meses (média):

4.854 atendimentos ambulatoriais

1.951 atendimentos em urgência e emergência

1.293 internações
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TEMPO DE PERMANÊNCIA 
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SAD

• Serviço de Atenção Domiciliar HRMS implantado em 2010

• Primeiro serviço habilitado pelo Programa Melhor em Casa em Campo 

Grande/MS

• Equipe multiprofissional: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de 

enfermagem, psicóloga, terapeuta ocupacional e assistente social.



SAD

• OBJETIVOS:

• Redução da demanda por atendimento hospitalar

• Redução do período de permanência hospitalar

• Humanização da atenção à saúde, com ampliação da autonomia do usuário

• Desinstitucionalização e otimização de recursos



SAD

“Ser o ponto de cuidado intermediário entre a 

hospitalização e os cuidados pela atenção primária 

à saúde,  com ampliação de acesso e de 

possibilidades de cuidado para públicos 

anteriormente condenados à hospitalização 

permanente. ”



Pacientes SAD 2022 conforme faixa etária
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Atendimentos SAD 2022 conforme diagnóstico 

em pessoas idosas
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Diagnósticos neurológicos SAD/2022 em 

pessoas idosas

Demências
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EQUIPE SAD



MUSICOTERAPIA



AMBULATÓRIO DE FERIDAS

• Criado em 2015 com objetivo maior de desospitalização e redução de custos

• Equipe multiprofissional: enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos.

• Cirurgia vascular, cirurgia plástica, cirurgia geral, neurologia, pediatria entre 

outros

• Média de 30 atendimentos por dia.



AMBULATÓRIO DE FERIDAS

“Os estudos sobre redução de custos foram 

determinantes para a instalação do serviço. Isso 

porque os curativos de alta tecnologia custam, em 

média, três vezes menos que manter o paciente 

internado.”



Atendimentos no ambulatório de feridas 

conforme faixa etária
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AMBULATÓRIO DE FERIDAS



AMBULATÓRIO DE FERIDAS



SERVIÇO DE PELE

• Iniciado junto com ambulatório de feridas, porém reestruturado em 2022.

• Equipe de enfermeira e técnica de enfermagem

• Atendimento de pacientes via parecer e busca ativa nos andares

• Estímulo às notificações 

• Treinamento da equipe hospitalar



SERVIÇO DE PELE

“A Lesão por Pressão é a lesão de pele com maior 

porcentagem em nossa Instituição e de acordo com os 

dados levantados o público com 60 anos ou mais apresenta 

alto índice,  devido a fatores como: doenças pré-existentes, 

pele fragilizada, estado nutricional e hidratação da pele, 

mobilidade física prejudicada ou pacientes totalmente 

acamados, falta de conhecimento sobre cuidados de 

prevenção dos familiares ou cuidadores. ”
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ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

PORCENTAGEM DE LESÕES POR PRESSÃO  EM PESSOAS 

IDOSAS COMPARADO AO TOTAL DE LESÕES POR 

PRESSÃO IDENTIFICADAS NO MÊS - 2022





SERVIÇO DE PELE



EDUCAÇÃO PERMANENTE



EDUCAÇÃO PERMANENTE



PLANOS FUTUROS HRMS

• Serviço de cuidados paliativos

• Sala de Treinamento Realístico (para servidores e familiares)



OBRIGADA


