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Indica  ao  Governador  do  Estado  de  Mato
Grosso,  ao  Excelentíssimo  Senhor.  Mauro
Mendes, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  Gilberto  de
Figueiredo, a necessidade a implantação de um
centro de hemodiálise no Município de Juara
MT.

Nos termos do Art.160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerem à Mesa, ouvidos o Soberano
Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo senhor Mauro Mendes
Governador de Mato Grosso, e ao Senhor Gilberto de Figueiredo Secretaria de Estado de Saúde, indicamos
a necessidade a implantação de um centro de hemodiálise no Município de Juara MT.

JUSTIFICATIVA

A Hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção do líquido e substâncias tóxicas do sengue como
se fosse um rim artificial. É o processo de filtragem e depuração de substância indesejáveis do sengue como
a creatinina e a ureia. A Hemodiálise é uma terapia de substituição renal realizada em pacientes portadores
de insuficiência renal crônica ou aguda, já que nesses casos o organismo não consegue eliminar tais
substâncias devido à falência dos mecanismos excretores renais.

A cidade de Juara possui cerca de mais 40 mil habitantes e se encontra há aproximadamente 695,8 km da
capital Cuiabá. Hoje possui um número significativo de pacientes que fazem uso da Hemodiálise e que são
transportados por carros cedidos pela secretaria de saúde municipal, vale salientar que após o tratamento
esse deslocamento causa um desconforto muito grande aos pacientes que dividem esse transporte e às
vezes não tem um horário certo para o seu retorno.

A implantação do Centro de Hemodiálise em Juara é de suma importância à população dessa cidade, bem
como a das cidades próximas, uma vez que poderia se tornar um polo de saúde com atendimento a
pacientes com insuficiência renal para toda a região.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
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cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Fevereiro de 2020

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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