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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao
Exmo.  Sr.  Secretário  de  Estado  de  Saúde  a
necessidade de formalização urgente de plano
de  ação  objet ivando  a lcançar  maior
resolutividade e melhoramento do processo de
monitoramento e avaliação das ações nas áreas
de  Atenção  Básica  de  Saúde,  Assistência
Farmacêutica  e  Regulação  Assistencial,  no
âmbito  do  SUS  em  Mato  Grosso.

                                                

Com fulcro no Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao Exmo. Sr.
Secretário de Estado de Saúde, mostrando a necessidade de formalização urgente de plano de ação
objetivando alcançar maior resolutividade e melhoramento do processo de monitoramento e avaliação das
ações nas áreas de Atenção Básica de Saúde, Assistência Farmacêutica e Regulação Assistencial, no
âmbito do SUS em Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A formalização de um plano de ação objetivando alcançar maior resolutividade e melhoramento do processo
de monitoramento e avaliação das ações nas áreas de Atenção Básica de Saúde, Assistência Farmacêutica
e Regulação Assistencial, no âmbito do SUS em Mato Grosso é medida que se faz urgente e necessária.

As limitações e as fragilidades na gestão e organização do SUS no estado de Mato Grosso são facilmente
identificadas. Há baixa cobertura e resolutividade na atenção primária; quantidade insuficiente de
profissionais; deficiência nos mecanismos de verificação de necessidades e resultados das ações de saúde;
fragilidade no gerenciamento de todas as etapas da Assistência Farmacêutica; demora do trâmite dos
processos de aquisição; dificuldades na operacionalização e atendimento às demandas de regulação
assistencial; dentre inúmeros outros problemas.
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É certo que, ainda que haja aumento dos recursos a serem dispensados à saúde pública, se não houver um
planejamento com base nas reais necessidades do setor, com identificação das causas que comprometem a
eficaz prestação dos serviços e o estabelecimento de metas e ações a serem implementadas, os recursos
continuarão sendo insuficientes.

A elaboração de um plano de ação é medida que consta, inclusive, do Termo de Ajustamento de Gestão
firmado em março de 2015, o qual foi posteriormente rescindido e que, por decisão do Tribunal de Contas do
Estado será retomado no que tange ao monitoramento das políticas públicas de saúde da SES/MT.

É, portanto, instrumento que orientará as ações e controle dos gastos com a saúde pública, bem como
auxiliará na melhoria da prestação desse essencial serviço, vez que a atenção à saúde é direito de todo
cidadão e dever do Estado.

Conto, portanto, com a aprovação da Indicação pelos nobres Pares, bem como o pronto acolhimento por
parte do Governo do Estado.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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