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Com fundamento no artigo 154, IX e 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente ao Governador do
Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Sr. Mauro Mendes com cópia ao Excelentíssimo Sr. Gilberto Gomes
de Figueiredo, Secretário de Estado de Saúde, REQUERENDO, para que apresente informações;

 

da data que serão retomadas as cirurgias eletivas no hospital Regional de Sorriso?; b)a contratação doa.
médico urologista?;C) conserto da máquina de colonoscopia?; d)quais os equipamentos serão instalados
na edificação/ reforma do Hospital Regional de Sorriso?;

 

 

JUSTIFICATIVA

O presente instrumento legislativo visa solicitar informações da data em que serão retomadas as cirurgias
eletivas, de maneira responsável e com adoção de medidas para redução de riscos de transmissão de
Covid-19, a pacientes e profissionais dos hospitais, garantindo resolubilidade da demanda reprimida e de
rotina. O pleito se baseia no clamor da população de todo o Estado e no ofício nº 035/2021, recebido da
Câmara Municipal de Sorriso-MT.

Desde a declaração de estado de pandemia feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no início do
mês de março de 2020, os atendimentos eletivos, aqueles que não são considerados de emergência, foram
suspensos por tempo indeterminado em todo o país. A medida impactou as instituições de saúde, bem como
a qualidade de vida de milhares de pessoas que interromperam tratamentos ou precisaram adiar suas
cirurgias. Diante deste cenário, tornou-se essencial repensar o atendimento à população, principalmente a
pacientes cardíacos, oncológicos e portadores das mais diversas doenças. a saúde é direito de todo cidadão
e um dever do estado, sendo assegurado pela constituição federal de 1998, elevado á categoria dos direitos
fundamentais por estar interligada ao direito a vida e a existência digna. O referido Hospital se localiza no
município de Sorriso, não possui médico urologista e este e responsável por diagnosticar e tratar de doenças
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do sistema urinário que inclui órgãos, como bexiga e rins, e canais, como uretra e os ureteres.

O aparelho de colonoscopia que encontra se quebrado irá atender toda região circunvizinha. A colonoscopia
é um exame invasivo que captura imagens em tempo real do intestino grosso e parte do íleo terminal (a
porção do intestino delgado), mesmo serve para investigar a presença de câncer coloretal, pólipos de
doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

Considerando que a fila de pacientes aguardando realização do exame de colonoscopia é extensa, tendo em
vista a relevância do tema conto com aprovação da matéria na casa de leis.

Com a execução de novas alas e reformas solicitam a quais os equipamentos serão instalados na edificação/
reforma do Hospital Regional de Sorriso, para desta forma o município analisar as necessidades de outros
médicos.

 

da data que serão retomadas as cirurgias eletivas no hospital Regional de Sorriso?;a.

 b) a contratação do médico urologista?;

c) conserto da máquina de colonoscopia?;

d)quais os equipamentos serão instalados na edificação/ reforma do Hospital Regional de Sorriso?;

 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Desta forma, requeremos que apresente informações
detalhadas acerca da data de retomada dos procedimentos cirúrgico, concerto do equipamento, contratação
do médico urologista e quais equipamentos já serão entregues no prédio novo junto ao Hospital Regional de
Sorriso-MT.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2021

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual

2


