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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, com cópias ao Exmo. Sr. Secretário da
Casa Civil e ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde, a
urgente  necessidade  de  reabrir  a  UTI
Pediátrica do Hospital  e  Maternidade Clinica
da Criança em Tangará da Criança.

                 Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa,
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador de Estado, com cópias para o Exmo. Secretário de Estado da Saúde e ao Exmo. Secretário
Chefe da Casa Civil, mostrando a urgente necessidade de reabrir a UTI Pediátrica do Hospital e Maternidade
Clinica da Criança em Tangará da Serra.

JUSTIFICATIVA

         A presente indicação solicita a urgente necessidade de reabrir a UTI Pediátrica do Hospital e
Maternidade Clinica da Criança em Tangará da Serra.

        A UTI pediátrica do hospital foi fechada em 2018 em decorrência de um incêndio que ocorreu e desde
então a mesma se encontra fechada.

            A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade Clinica da Criança em Tangará da Serra
conta estrutura física e funcional com total de 10 leitos neonatal e 5 pediátrico, prontos para acolher os
pacientes, além de equipe médica e multidisciplinar que acompanham e reavaliam diariamente o tratamento
de maneira segura.

       Atualmente a maioria das crianças da região de Tangara da Serra que precisam ser atendidas numa UTI
são obrigadas a se transportada para outra região, principalmente Cuiabá.

        Mato Grosso perdeu, nos 9 últimos anos, 21,5% dos leitos de internação pediátrica, que são destinados
a crianças que precisam permanecer no hospital por mais de 24 horas. Em 2010 eram 1.144 leitos e em
maio deste ano apenas 897. Índice de redução nas vagas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é
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maior e chega a 22,6%, pois eram 652 e hoje são 498. Na rede particular também houve redução de 232
para 192, ou 17,2%.

      A situação de Cuiabá é pior que do Estado, pois a perda foi de 38,1% dos leitos de internação para
crianças e adolescentes. No Centro Oeste, Cuiabá foi a que menos teve leitos pediátricos desativados,
passando de 220 para 136 ou 84 a menos. Desse total, 63 foram fechados na rede pública e 21 na rede
privada. Nos 4 estados da região, 1.333 vagas foram fechadas ao longo dos 9 anos.

      O levantamento é da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) que também revela o número de leitos de
Unidade Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Hoje Mato Grosso possui 209 leitos de UTI neonatal, entre
públicos e privados, o que representa 3,6 leitos a cada mil prematuros nascidos vivos. De acordo com a
estimativa do Departamento Científico de Neonatologia da SBP, a proporção ideal de leitos de UTI neonatal
é de no mínimo 4 leitos para cada grupo de mil nascidos vivos. Se considerados apenas as UTIs neonatal do
SUS, Mato Grosso tem apenas 1,36 vagas para cada mil prematuros.

      O Diretor do Hospital Santa Helena, referência do SUS em atendimento a crianças prematuras, o médico
Marcelo Sandrin destaca que a demanda por leitos pediátricos, principalmente por UTIs neonatal, é muito
grande e quase sempre o hospital está com os leitos lotados. Ele explica que não há mais maternidades
atendendo no interior do Estado. Assim, Cuiabá assume também as demandas de outros municípios. “A
nossa intenção é conseguir abrir mais leitos pediátricos de internação e de UTI neonatal, mas isso leva
tempo e demanda um grande investimento”.

      A Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que é natural aumentar a necessidade de leitos de UTI
neonatal em função do número de nascidos vivos de cada cidade. Porém, os indicadores revelam que existe
também uma distribuição desproporcional, não havendo equidade no acesso aos leitos disponíveis.
Conforme a entidade é necessário regionalizar os leitos de UTI nas cidades, afim de melhorar o atendimento
e o acesso.

     Outra forma é investir em outros leitos de retaguarda de cuidados intermediários. Ministério da Saúde
define que a área de cuidados do prematuro e recém-nascido se divide em três unidades, terapia intensiva,
cuidados intermediários convencionais e de cuidados intermediários canguru. Sendo assim, de acordo com a
melhora do paciente ele pode progredir para outras alas, mas não é o que acontece.

      A Presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva ressalta que os agravos que mais têm levado crianças a
precisar de internação estão as doenças respiratórias, com prevalência acentuada nos períodos de outono e
inverno, como bronquiolites, crises de asma e pneumonias. Os problemas gastrointestinais, casos de
alergias e as chamadas arboviroses, também de ocorrência sazonal, completam a lista que contribuem para
o crescimento dessa demanda.

       Em todo o Brasil, foram desativados 15,9 mil leitos de internação pediátrica. Em maio de 2010, o país
tinha 48,8 mil leitos no SUS, número que passou para cerca de 35 mil neste ano, queda aproximada de
quatro leitos por dia. Na rede privada, a queda foi de 2.130 leitos no período. Atualmente, existem em
funcionamento 9.037 leitos de UTIs neonatal no país, o que corresponde a uma razão de 3 leitos por grupo
de mil nascidos vivos. Se considerados apenas os leitos oferecidos pelo SUS, esta taxa cai para 1,6
leitos/1.000, considerando-se as 4.764 unidades disponíveis para essa rede.
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         Visando contribuir para melhorar o atendimento pediátrico em nosso Estado, é que propormos essa
propositura, para a qual solicitamos o apoio dos nobres Pares, e que o Governo priorize esse pleito.

 

 

 

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

 

Dr. João
Deputado Estadual
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