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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII, do Regimento Interno da ALMT,
apresento requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Saúde – SES,
solicitando informações acerca dos leitos de UTI desabilitados no Hospital Municipal de Confresa, em
especial aos seguintes pontos:

I. Por qual o motivo os leitos de UTI do Hospital Municipal de Confresa estão sem funcionamento?;

II. Há alguma previsão ou estimativa para a retomada do funcionamento e abertura dos leitos?;

III. Para onde os pacientes que precisam de UTI estão sendo encaminhados?;

JUSTIFICATIVA

Através de denúncias encaminhadas a este deputado, os leitos de UTI do Hospital Municipal de Confresa
não estão funcionando, sendo que foi notificado pelo Governo do Estado de Mato Grosso que a cidade de
Confresa passará a ter 10 unidades de UTI.

Desde que a pandemia de COVID-19 avançou pelo Brasil, as Unidades de Terapia Intensiva ganharam os
notíciarios. Esse tipo de instalação hospitalar é importantíssimo para o tratamento de doenças muito graves,
que colocam em risco a vida da pessoa.

Na forma grave da doença causada pelo coronavírus a (Síndrome Respiratória Aguda Grave), as UTI's são
essências para os pacientes que precisam de respiradores. Uma vez que essas pessoas precisam de uma
atenção muito próxima das equipes de saúde, visto que a respiração é auxiliada por um aparelho mecânico.

É necessário que todos os leitos de UTI estejam em funcionamento para atender a todos os pacientes
que necessitam dela.

Desta forma, diante da gravidade das denúncias apresentadas, o requerimento de informação para ser
enviado à Secretaria de Estado de Saúde – SES, solicitando informações acerca dos leitos de UTI
desabilitados no Hospital Municipal de Confresa, em especial aos seguintes pontos:

I. Por qual o motivo os leitos de UTI do Hospital Municipal de Confresa estão sem funcionamento?;
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II. Há alguma previsão ou estimativa para a retomada do funcionamento e abertura dos leitos?;

III. Para onde os pacientes que precisam de UTI estão sendo encaminhados?;

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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