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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social

Aditiva o § 4° ao inciso VI do Art. 1º do Substitutivo Integral n° 1 ao Projeto de Lei n° 600/2021, que passa
a ter a seguinte redação:

 

VI – “...”

 

(...)

 

§ 4º Também fará jus, a repartição das receitas previstas no inciso I do Art. 10, o Hospital Universitário
Júlio Muller.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

 

O § 4°, importante consignar que o Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) foi formalmente criado no
âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso por meio da Resolução n° 94/CD/83 de 21/11/1983. Na
inauguração, ocorrida em 31 de julho de 1984, o HUJM iniciou suas atividades disponibilizando cerca de 80
leitos, distribuídos pelas 4 áreas básicas: Clínica Médica (e especialidades), Clínica Cirúrgica (e
especialidades), Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria. No início, o HUJM já contava com o apoio de
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atendimento Ambulatorial, Pronto Atendimento, Serviço de Imagem, Laboratório Clínico, UTI Neonatal. Em
2002 passou a oferecer, também, atendimento de UTI de adultos. O HUJM foi expandido durante seus mais
de 30 anos de funcionamento, adaptando-se às expansões de vagas dos cursos da área de saúde da
UFMT e ao aumento da demanda por atendimento dos usuários do SUS. Atualmente, caracteriza-se como
um hospital geral de pequeno porte, com 116 leitos, sendo 18 de terapia intensiva (adulto e neonatal) e
mais de 50 salas ambulatoriais.

 

O Hospital Universitário Júlio Müller é, até hoje, o único hospital essencialmente público de Cuiabá e que
atende, plenamente, somente pacientes referenciados pelo SUS, sendo referência no atendimento aos
pacientes de Mato Grosso, bem como para o ensino, pesquisa e extensão aos estudantes de medicina,
atendendo aos pacientes da rede SUS, apoia fundamentalmente a pesquisa, assim como os programas de
Residência Médica.

 

Além disso, o HUJM tem destaque nas residências de Pediatria e Ginecologia e obstetrícia. Além disso,
possui estrutura e profissionais qualificados para oferecer programas em diversas especialidades, como:
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Obstetrícia e Ginecologia; Anestesiologia; Pediatria; Infectologia; Medicina
da Família e Comunidade; Medicina Intensiva Neonatal; Urologia; Dermatologia e Cirurgia Torácica, dentre
outras.

 

Além disso, o HUJM serve de campo de estágio de alta qualidade para os estudantes de Medicina, Nutrição,
Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social, entre outros. Desde 1992, com a aprovação da Comissão
Nacional de Residência Médica, serve de apoio fundamental aos Programas de Residência Médica em 13
especialidades e a partir de 2010 à Residência Multiprofissional em Saúde (composta por profissionais de
Nutrição, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social).

No campo da pós-graduação sensu stricto, o HUJM também se destaca pelo desenvolvimento de muitos
dos projetos de pesquisa que se transformaram em teses e dissertações dos programas de mestrado e
doutorado das faculdades da área de saúde e educação da UFMT. Vários pesquisadores desses
programas desenvolvem suas atividades preferencialmente no HUJM. Alguns projetos multicêntricos
nacionais e internacionais também são conduzidos na instituição.

Milhares de profissionais foram formados ou capacitados no HUJM nas suas três décadas de
funcionamento. Egressos da UFMT são encontrados em todos os hospitais e em muitas unidades de saúde
de Mato Grosso. Vários deles já ocuparam importantes cargos na administração pública da saúde municipal
e estadual.

Em 2013, o HUJM passou a ser gerido pela EBSERH-Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com a
missão de garantir e ampliar a assistência à saúde seguindo os princípios fundamentais do SUS, além de
contribuir com a formação de profissionais de saúde, dentro do que está proposto no Plano de
Reestruturação dos Hospitais Universitários-REHUF.

Assim é indiscutível a importância de garantir a continuidade dos serviços prestados com tanta excelência,
e tendo em vista a previsão constitucional da garantia da “saúde 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
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agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196 da CF), é que se faz premente inclusão no FES da referida instituição.

Diante o exposto, espero pela aprovação do presente projeto de lei pelo Plenário desta Casa de Leis.

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Julho de 2021

 

Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social

3


