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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 instituída no calendário de eventos do Estado de Mato Grosso, a "Semana de Conscientização,
Prevenção e Combate à Sepse", a ser realizada na semana em que se comemora o dia Mundial da Sepse,
13 de setembro.

Art. 2° A "Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Sepse", terá como objetivos:

I - Orientação da população sobre a importância e riscos da doença através da divulgação em toda a rede
pública e privada de ensino, de saúde e assistencial do Estado de Mato Grosso;

II - Orientação sobre o diagnóstico, prevenção, combate e tratamento adequado.

Art. 3° O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, regulamentará a programação a ser
desenvolvida durante a Semana instituída por esta Lei como: palestras, seminários, informações sobre
sintomas, prevenção e combate à Sepse, outras atividades que possam ser desenvolvidas com a finalidade
de alcançar os objetivos previstos nesta Lei.

Art. 4º. As escolas da rede de ensino público e privado do Estado poderão celebrar parcerias com hospitais
e órgãos públicos ou privados, organizações não governamentais, associações profissionais, e outras
entidades afins para a implementação dos objetivos pretendidos pela "Semana de Conscientização,
Prevenção e Combate à Sepse".

 



Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Maio de 2017

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa instituir a "Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Sepse" - um
inimigo silencioso, fatal e quase desconhecido, com a finalidade de orientar a população sobre a importância
e riscos da doença através da divulgação em toda a rede pública e privada de saúde e ensino no Estado de
Mato Grosso.

A sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção.
Antigamente era conhecida como septicemia ou infecção no sangue. Na verdade, trata-se de uma
inflamação generalizada do próprio organismo contra uma infecção, geralmente bactérias, que pode estar
localizada em qualquer órgão. Essa inflamação pode levar a parada de funcionamento de um, ou de mais
órgãos, com risco de morte quando não descoberta e tratada rapidamente.

Considerado um problema de saúde pública, atualmente a sepse é responsável por 25% da ocupação de
leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), além de ser a principal causa de morte nas UTls, matando
mais do que o infarto do miocárdio e do que alguns tipos de câncer. Uma pesquisa, encomendada pelo ILAS
(Instituto Latino-Americano de Sepse) ao Datafolha mostrou que apenas 7% dos brasileiros tinham ouvido
falar de sepse e segundo dados do Instituto, o Brasil tem uma das mais altas taxas de mortalidade do mundo
pela sepse, estimando que, 400 mil novos casos são diagnosticados por ano e 240 mil pessoas morrem
anualmente, sendo assim, a principal geradora de custos nos setores público e privado, devido a
necessidade de utilizar equipamentos sofisticados, medicamentos caros e exigir muito trabalho da Equipe
médica.

É uma doença de difícil detecção e por isso, é importante divulgá-la. Para diminuir o número de pessoas que
morrem com Sepse é importante preveni-la e, uma vez que ela aconteça, o diagnóstico e o tratamento
devem ser feitos o mais rápido possível. Para isso, é preciso informar o público leigo, divulgando os sinais"
de alerta para sepse, como suspeita de infecção e febre; calafrios; coração batendo rápido ou cansaço para
respirar, para que os familiares procurem auxílio médico. Não podemos ficar indiferentes: só no Brasil, a
mortalidade passa de 50%, principalmente em hospitais públicos. “É importante conhecer, é importante
reconhecer, é urgente tomar atitude”, enfatiza o Instituto ILAS.

Desta forma, como muitos desconhecem a gravidade da Sepse, destacamos a necessidade da realização da
"Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Sepse", para alertar a população em geral, os
profissionais de saúde, educação e toda área assistencial, da importância da implementação do protocolo de
Sepse, seu reconhecimento precoce e medidas de prevenção, assim como expor sua dimensão e o combate
da doença no Brasil e em outros países, destacando a sua magnitude, que em mortalidade, supera doenças
como câncer e infarto. Pois, de acordo com o médico Reinaldo Salomão, presidente do Instituto
Latino-Americano de Sepse (ILAS) e autor de livros sobre Infectologia, "o diagnóstico e tratamento precoces
salvam vidas. Diagnósticos e tratamento tardios tornam-se ineficazes. Na sepse, como no infarto ou no
acidente vascular cerebral (ou derrame), tempo é vida".

Isto posto, pela relevância e justiça do presente projeto, espera o autor unanime aprovação pelos nobres
pares.
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