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Nos termos do artigo 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que determine a realização de
Audiência Pública no dia 26 de maio de 2017, às 19 horas, na Câmara Municipal de Barra do Garças – MT.
Para debater e discutir A SITUAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO.

Essa Audiência Pública contará coma presença dos Excelentíssimos Deputados Estaduais, Federais,
Senadores, devendo ser convidados o Governador e Vice Governador do Estado, Secretários de Estado de
Saúde, Secretários Municipais de Saúde, Prefeitos e Vereadores da Região do Araguaia, Associações,
Sindicatos, Judiciário, Ministério Publico e toda a população de Barra do Garças e região.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento refere-se à realização de Audiência Pública, com a finalidade de debater e discutir
A SITUAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO.

No Brasil, a saúde pública é tratada com descaso, negligência e impostos altos em remédios e tudo o que
faz bem à saúde.

Médicos e agentes da saúde são poucos e mal pagos; As pessoas sofrem e morrem em filas, corredores de
ambulatórios e postos de saúde; As perícias são demoradas e burocracia exagerada; Há falta de leitos, UTI,
equipamentos, tecnologia, hospitais e postos de saúde apropriados para a demanda; A impunidade da
corrupção desvia recursos e incentiva as fraudes.

No âmbito da política de saúde a Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080/90 e a Lei nº 8142/90 regulamentam
o direito à saúde apontando a participação social na efetivação do SUS.

Tal legislação está pautada em fatores determinantes e condicionantes como os níveis de saúde da
população, sua condição social e econômica, serviços essenciais acesso aos bens, a alimentação, a moradia,
ao saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte e o lazer.

A política de saúde deve ser reconhecida como direito social, tendo em vista programas centrados à saúde
do usuário e nos novos modelos técnico assistenciais, baseado nos parâmetros do acesso, acolhimento,
vínculo, e resolutividade que priorizam atividades preventivas, em contraponto ao imediatismo do sistema de
saúde brasileiro.

A política de saúde consiste em uma rede de serviços, programas e projetos voltados para o atendimento
dos cidadãos. Neste contexto, a humanização é importante, partindo da concepção de que ao proporcionar
um atendimento de qualidade, vinculado ao desenvolvimento tecnológico e na particularidade de cada
indivíduo, pode-se estabelecer vínculos, em uma relação próxima e clara, de maneira que o sofrimento do
outro os sensibilize.

O atendimento na saúde não pode se limitar apenas à cura de doenças, pois o indivíduo é atingido por vários
aspectos que comprometem suas condições físicas, mentais e sociais, considerando os aspectos políticos,
econômicos, culturais e sociais que envolvem suas relações intersociais, pessoais e familiares.

No entanto, devido a fatores como alta demanda por serviços de saúde, lacunas nas ações de prevenção e
promoção à saúde, situações de pobreza, miséria e falta de acesso a bens e serviços necessários à
dignidade da pessoa humana a uma centena de trabalhadores, dentre outros, constata-se a ampliação da
demanda reprimida em saúde.

O papel do Estado neste contexto é efetivar a formulação e execução de políticas públicas, visando à
redução de riscos de saúde e agravos, assegurando acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
de saúde.

 

A busca ativa é entendida como uma estratégia que possibilita o deslocamento da equipe de saúde para fora
da instituição para conhecimento da realidade social e do território em que os pacientes estão inseridos.

Ela permite também estabelecer contatos com atores sociais locais (líderes comunitários, presidentes de
associações de bairro, coordenadores de programas sociais, dentre outros. Portanto, a busca ativa contribui
para que toda a equipe de saúde possa estabelecer vínculo com a comunidade externa e obter informações
e dados acerca de serviços sócio assistenciais e setoriais.

Hoje, existe uma pressão sobre o sistema de saúde motivado pelo aumento da demanda por serviços.
Constituem os principais fatores dessa demanda:



• As mudanças demográficas: O envelhecimento da população leva a uma demanda maior dos serviços
de saúde, pois a população acima de 65 anos consome entre 5 a 12 vezes mais medicamentos que as
pessoas abaixo desta idade.

Além de sofrer mais de patologias crônico-degenerativas (diabetes, hipertensão, artroses, etc.), as quais●

demandam consultas e controle frequentes e exames mais sofisticados.

• O aparecimento de algumas patologias: Como a AIDS, Hepatite C, estresse, depressão, doenças
cardiovasculares, traumas etc., que demandam diagnósticos e tratamentos sofisticados, também
contribuíram para o aumento significativo dessa demanda.

• Novos tratamentos: Com os recentes avanços na área do câncer e dos transplantes, houve um
prolongamento da sobrevida desses pacientes, aumentando assim a pressão pelo acompanhamento
médico.

• Expectativa dos pacientes: O acesso mais facilitado às informações atualiza as pessoas que passam
a buscar cada vez mais o serviço de saúde em busca de maior bem-estar.

Esse nítido e constante aumento da procura pelos serviços de saúde contribui para que haja o que
chamamos de demanda reprimida, caracterizada pela espera das pessoas em conseguir atendimento nos
diferentes níveis de complexidade.

O que torna presente em todo o setor público de saúde e consiste, hoje, em um agravo a seu bom
funcionamento, colocando muitas vezes a população na situação de descrença ao Sistema Único de Saúde.

E nosso dever como representantes deste povo neste Parlamento, acolhemos com grande empenho estas
reivindicações, devido à importância e relevância que o assunto impõe, certos de que a medida contribuirá
com melhores condições de vida para toda a população. É que pedimos o acolhimento dos nobres colegas
pela aprovação da matéria.
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