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Com fundamento no que preceituam o art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, ambos do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, após
ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO direcionado ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, com cópia para o
Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, senhor Gilberto Figueiredo, requerendo a
relação dos estabelecimentos hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS em Mato Grosso com leitos de
Unidades de Terapia Intensiva - UTI's adultas e pediatricas exclusivas para pacientes da covid-19,
detalhando-se  para cada estabelecimento hospitalar, as seguintes informações em relação ás Unidades de
Terapía Intensiva - UTI: 

Quantidade de leitos de UTI's (adulto e pediatrico) disponíveis, a cada mês entre o período de março a1.
dezembro de 2020.
Numero de internações realizadas em UTI's a cada mês entre o período de março a dezembro de 2020.2.
Número de altas por cura em UTI's a cada mês, entre o período de março a dezembro de 2020.3.
Número de altas por óbitos em UTI's a cada mês, entre o período de março a dezembro de 2020.4.
Número de altas por transferência em UTI's a cada mês, entre o período de março a dezembro de 2020.5.
Tempo médio de permanência em dias nas UTI'S, para cada mês, entre o período de março a dezembro6.
de 2020.

JUSTIFICATIVA

Segundo aponta uma pesquisa elaborada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 47,6% dos
pacientes com covid-19 que são internados em Unidades de Terapia Intensiva - UTI's no Brasil vieram a
óbito. O estudo aponta ainda que 60% dos pacientes que necessitaram do uso de ventilação mecânica
faleceram.

No Estado de Mato Grosso, segundo o relatório elaborado pelo Observatório Social de Mato Grosso, no ano
de 2020 a taxa de mortalidade dos pacientes internados com covid-19 nas UTIs ficou entre 70% e 80% no
estado, e a taxa de cura dos pacientes variou entre 20% e 30%.
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Contudo, referido relatório aponta ainda que a taxa de mortalidade dos pacientes internados nas UTIs do
Hospital Regional de Sinop nos últimos 03 (três) meses foi no percentual de 100%, demonstrando uma
situação de extrema preocupação quando comparado às demais unidades hospitalares do estado.

Além disso, conforme amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, Observatório Social recebeu
diversas denúncias feitas por médicos e servidores da saúde sobre as condições precárias de trabalho,
incluindo falta de equipamentos básicos para o enfrentamento à pandemia da covid-19. 

Em razão do exposto, o objetivo do presente requerimento é a obtenção das informações para a fiscalização
das Unidades de Terapia Intensiva – UTI distribuídas no Estado de Mato Grosso, visando monitorar os
indicadores das UTIs no Estado de Mato Grosso, bem como garantir a eficácia no atendimento destinado à
população matogrossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2021

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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