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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, depois
de ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES direcionado à
Casa Civil e ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Saúde, acerca de informações sobre o Programa Mais Cirurgias MT e o retorno das
cirurgias eletivas no setor público.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se faz necessária para esclarecimento da população, tendo em vista a necessidade
urgente da retomada das cirurgias eletivas no Estado de Mato Grosso, essencialmente pelo fato de 56% da
população de Mato Grosso já ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid-19 e a
apresentação da queda dos números de casos e internações causadas pelo Cornonavírus.

No setor privado as cirurgias já foram retomadas com todo cuidado possível, com teste RT-PCR nos
pacientes antes de cada procedimento, EPI’s para os profissionais da saúde, e todo cuidado aprendido
nesse período de pandemia, situação oposta aos hospitais públicos em que a suspensão já perdura longo
prazo.

Nota-se que somente em julho/2021 (Decreto N.º 1.018, de 16 de julho de 2021) foi publicado o Programa
Mais MT Cirurgias, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, com a missão de acabar com esse problema.

Em razão disso, importante debater sobre a celeridade na implantação deste programa, tendo em vista que
saúde não espera.

O que acaba ocorrendo é que com a suspensão temporária das cirurgias eletivas, a situação de saúde dos
pacientes acaba se agravando tendo que se socorrer dos hospitais em situação ainda mais grave, carecendo
de intervenção cirúrgica de urgência/emergência, o que gera custos ainda maiores para o Estado de Mato
Grosso.

Importante ressaltar que o médico avalia a situação do paciente, seguindo a classificação feita pelo Colégio
Brasileiro de Cirurgiões – CBC (2020), orientando o melhor momento da cirurgia, o risco e o benefício da

1



Requerimento - 5tij7ib2

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

realização do procedimento, objetivando economizar recurso da unidade pública hospitalar.

É possível ver que nesta Casa de Leis, diversos parlamentares e até mesmo a Comissão de Saúde, já
apresentaram indicações, requerimentos e participaram de reuniões acerca da retomada das cirurgias
eletivas e de mutirões para amenizar o longo período de sua suspensão, sendo necessária uma ação maior
de fiscalização deste Parlamento.

É de suma importância que sejam adotadas todas as medidas de aceleração para o retorno das cirurgias
eletivas, retomando a sequência do Sistema de Regulação, respeitando a ordem cronológica da demanda
existente.

Para tanto, nos termos do art. 28, da Constituição Estadual c/c art. 183, inciso VIII, do Regimento Interno do
Poder Legislativo, requeiro informações da Secretaria Estadual de Saúde, devendo responder os seguintes
quesitos:

 

- Se já ocorreu o retorno efetivo das cirurgias eletivas no setor público do Estado de Mato Grosso?

- Dos municípios-polo, qual se encontra em situação mais crítica, com maior taxa de demanda reprimida?

- Quantas pessoas estão na fila aguardando atendimento para cirurgias eletivas no Estado de Mato Grosso?
Qual município em pior situação?

- Existe planejamento para a realização de mutirão para zerar a fila na Central de Regulação?

- Se houver planejamento de mutirões, em quais cidades?

- Quantas pessoas já foram atendidas pelo Programa Mais MT Cirurgias?

- Qual a meta para o Programa Mais MT Cirurgias? Qual o custo desse programa?

 

Por esta razão que contamos com o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação do presente
requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Setembro de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual
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