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Dispõe  sobre  a  profissão  de  Profissional  de
Saúde Coletiva no âmbito do Estado de Mato
Grosso e regula seu exercício

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

        Art. 1º. A designação “profissional de saúde coletiva” é privativa dos bacharéis em saúde coletiva, em
conformidade com as normas em vigor regentes a esta área do ensino.

        Art. 2º. O exercício da função de profissional de saúde coletiva, em qualquer de seus ramos, só será
permitido:

          I – aos bacharéis em saúde coletiva, portadores de diplomas expedidos por instituições de ensino
superior devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC);

                II – aos profissionais de saúde coletiva portadores de diplomas expedidos por instituições
estrangeiras que apresentem os seus diplomas revalidados no Brasil, de acordo com a legislação vigente.

             Parágrafo único. Não será permitido o exercício da profissão aos diplomados por escolas ou cursos
cujos estudos hajam sido feitos através de correspondência, cursos intensivos, cursos de férias, etc.

            Art. 3º. Fica autorizada a criação, no âmbito da Administração Pública estadual direta e indireta, do
cargo de profissional de saúde coletiva, inclusive com a sua inserção no rol dos Profissionais do Sistema Único
de Saúde – SUS estabelecido pela Lei Complementar nº. 441, de 24 de outubro de 2011.

           Art. 4º. Para o provimento e exercício de cargos e funções de profissional de saúde coletiva no âmbito
da Administração Pública direita e indireta estaduais, é obrigatória a apresentação do diploma de bacharel em
saúde coletiva.

         Parágrafo único. A apresentação de tal documento não dispensa a prestação do respectivo concurso
público, quando este for exigido para o provimento dos mencionados cargos e funções.

         Art. 5º. São atribuições dos bacharéis em saúde coletiva propor e analisar políticas, atuar na vigilância,



investigação e controle de danos, riscos e determinantes sociais da saúde, na gestão de sistemas e serviços,
na promoção e qualidade de vida, no desenvolvimento científico e tecnológico, visando sempre a máxima
proteção da saúde humana.

                 I – Na área de competência em atenção à saúde, os profissionais de saúde coletiva devem
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação, tanto em nível individual quanto coletivo,
de forma integrada e contínua junto ao Sistema Único de Saúde.

                 II – Na área de competência em política, planejamento, gestão e avaliação em saúde, os
profissionais de saúde coletiva devem tomar iniciativa de gerenciamento e administração tanto da força de
trabalho, quanto dos recursos físicos, materiais e de informação, incentivando a capacidade empreendedora e
a formação de lideranças na equipe de saúde.

       Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, por Decreto, as medidas necessárias à
implementação da presente Lei.

             Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

       

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Maio de 2015

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

 Apresento a matéria legislativa em comento com objetivo de regulamentar e, consectariamente, valorizar a
classe dos profissionais de saúde coletiva em nosso Estado, mormente porque a Universidade Federal de
Mato Grosso, por meio do Instituto de Saúde Coletiva, desde os idos de 2010, vem ofertando o relevante
curso de graduação em saúde coletiva, o qual tem contribuído com a formação de recursos humanos para o
sistema único de saúde nacional.

Até o momento já foram formadas três turmas do referido curso, existindo, portanto, profissionais em plena
possibilidade de atuação junto aos sistemas de serviços de saúde locais.

O bacharel em saúde coletiva é capaz de compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais,
reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações, possuindo, dentro outras, habilidades para:

Atuar nos serviços de saúde, em departamentos administrativos das secretarias de saúde, hospitais e●

unidades sanitárias;
Promover a gestão dos setores de formação e desenvolvimento de pessoas e unidades financeiras;●

Desenvolver ações de planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos serviços e sistemas de●

saúde;
Exercer coordenação, supervisão e gerenciamento dos serviços de vigilância à saúde, no controle de●

zoonoses, objetivando a promoção, prevenção, controle e erradicação de doenças;
Realizar educação popular nas áreas de saneamento, meio ambiente, habitação e urbanismo, com ações●

de promoção da saúde dirigidas aos ambientes de trabalho, educação, assistência social e ações de
pesquisa e tecnologia para o setor da saúde.

São atribuições típicas dos aludidos profissionais:

Intervir nos problemas e situações relacionados à saúde da população em geral ou de determinado grupo;●

Realizar avaliação de programas e de serviços para promover a melhoria da qualidade de vida das●

pessoas;
Diagnosticar situações e solucionar problemas de saúde em âmbito coletivo;●

Analisar e monitorar a situação de saúde;●

Dirigir, planejar, administrar e supervisionar as políticas sociais de saúde;●

Gerenciar os processos de trabalho coletivo em saúde;●

Desenvolver ações para diminuir os riscos a saúde da população;●

Atuar nas áreas de vigilância ambiental, sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador a fim de●

relacionar essas ações com o contexto social objetivando mudanças;
Produzir conhecimento sobre a problemática de saúde da população e do processo de planejamento,●

intervenção e avaliação das ações de promoção da saúde no controle dos determinantes;
Atuar na reorganização da assistência médico hospitalar, principalmente no âmbito da atenção primaria em●

nível local;
Promover a formulação de políticas, planejamento, programação, coordenação, controle e avaliação de●

sistemas e serviços de saúde;
Contribuir no fortalecimento das ações de promoção da saúde e das ações de vigilância ambiental,●

sanitária e epidemiológica;
Participar de ações estratégicas para a consolidação do processo de mudança do modelo de atenção;●

Realizar pesquisas;●

Fazer auditorias;●

Propor e avaliar as práticas realizadas nos serviços e unidades de saúde;●

Elaborar e participar na implantação do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde (COAP);●

Realizar permanentemente atualização dos Mapas de Saúde Regionais;●

Acompanhar junto às Regiões de Saúde os indicadores de monitoramento e avaliação preconizados para o●

COAP;
Apoiar e monitorar a estruturação dos Planos Estaduais de Saúde;●

Apoiar a elaboração das Programações Anuais de Saúde e Relatórios Anuais de Gestão;●

Manter a ética em Saúde Coletiva.●



Nesse diapasão, dúvidas não restam tocante a relevância das atividades desempenhadas por aqueles
profissionais, em especial na promoção do planejamento permanente e da avaliação contínua dos
indicadores de qualidade e eficiência, competências estas que tanto faltam a saúde pública mato-grossense.

Esse o quadro, nada mais justo do que incentivar a abertura do mercado de trabalho aqueles profissionais
que resultará, certamente, na melhora dos indicadores da área da saúde.

Desta feita, forte no suso exposto é que deduzo a proposição legislativa em mãos, na certeza do seu integral
acatamento.
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