
Projeto de lei - 5e4jf78f

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 5e4jf78f
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/02/2013
Projeto de lei nº 16/2013
Protocolo nº 17/2013
Processo nº 17/2013
 

Autor: Dep. Mauro Savi

Institui  o  Selo  Estadual  de  Qualidade  nas
Unidades de Saúde do Estado de Mato Grosso.

                A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o
art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

                Art. 1º Fica instituído o Selo Estadual de Qualidade para as Unidades de Saúde do Estado.

                                § 1º O Estado, por meio do órgão competente, certificará, com o Selo Estadual de
Qualidade, as unidades de saúde públicas ou privadas contratadas ou conveniadas ao Sistema Único de
Saúde - SUS - que se destacarem pela qualidade dos serviços prestados no atendimento à saúde.

                                § 2º Os critérios relativos à certificação e à aferição de que trata o “caput” serão
estabelecidos em regulamento.

                Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

                Desenvolver programas de garantia da qualidade nos serviços de saúde tem sido uma das
principais preocupações da Organização Mundial da Saúde, (OMS). Preocupação coerente com o princípio
de que cada pessoa tem direito a receber o melhor que a medicina possa oferecer.

                O projeto de lei em epigrafe visa possibilitar aos órgãos da gestão de saúde do Estado conhecer a
situação real das unidades de saúde durante o processo de certificação, e o que consideramos mais
importante: as “visitas” dos avaliadores terá um caráter motivacional para todos os profissionais da saúde
das unidades participantes.

                Aos responsáveis pelas fiscalizações/avaliações, que resultarão (ou não) no fornecimento SELO
ESTADUAL DE QUALIDADE, designados pelo Poder Executivo Estadual, além de observar as
determinações elencadas na Lei Federal nº8080/1990 (“Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências”), sugerimos as seguintes recomendações metodológicas:

                a) Qualidade avaliada pelo usuário: o que os usuários e acompanhantes desejam do serviço, seja
como indivíduos, seja como grupos;

                b) Qualidade profissional: se o serviço satisfaz as necessidades definidas pelos profissionais que
prestam a atenção e se as técnicas e os procedimentos necessários utilizados são executados de forma
apropriada;

                c) Qualidade gerencial: o uso eficiente e produtivo dos recursos para responder às necessidades
de todos os usuários dentro dos limites e das diretrizes estabelecidas pelas autoridades.

                Ratificamos que são apenas sugestões, outros critérios capazes de mensurar as boas práticas
clínicas podem e devem ser utilizados. Por isso, é importante desenvolver um sistema de indicadores que
valorizem todas as dimensões do processo de produção da saúde: a eficácia clínica, a capacidade
organizacional, a relação com o paciente, o trabalho interdisciplinar, entre outros.

                Diante do exposto, certo de que esta Casa de Leis manterá sua tradição de ser sensível às causas
sociais e humanas, apresento referida matéria esperando contar com o apoio de meus Nobres Pares em seu
regular trâmite, efetiva aprovação e ulterior aplicabilidade.
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