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Com fundamento no art. 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
Soberano Plenário, que aprove a realização de Audiência Pública, a ser realizada na Sala de Comissões
desta Casa de Leis no dia 18/03/2022, ás 09h00, com o uso do sistema de transmissão remota
(online), para debater a temática: "As demandas da Assistência à Oncologia no SUS, no âmbito do
Estado de Mato Grosso".

JUSTIFICATIVA

 

O câncer é uma doença de elevada incidência, sendo considerado mundialmente um problema de saúde
pública. Seu diagnóstico é cercado de estigmas, medos e incertezas, acarretando mudanças fisiológicas,
psicossociais e econômicas na vida do paciente e do seu núcleo familiar.

A Rede de Atenção à Oncologia é uma das áreas mais demandas, apresentando deficiências estruturais,
tanto em qualidade como em quantidade, fato que gera uma luta constante de pacientes, familiares e
trabalhadores da saúde pública no enfrentamento diário do clássico dilema da luta entre a vida e a morte e
de correr contra o tempo para garantir a intervenção e o tratamento em tempo hábil, o que muitas vezes não
é alcançado.

O desafio de desenvolver ações preventivas, diagnóstico precoce e terapêutico em oncologia, traz um
esforço enorme na direção da criação de políticas públicas regionalizadas e sustentáveis. À dimensão
continental do nosso estado, a densidade demográfica, a dificuldade de acesso traz a necessidade de
discutir urgente a necessidade de serviços para assegurar a linha de cuidados necessária, desde a atenção
básica ao tratamento de alta complexidade ambulatorial .

A Rede assistencial oncológica no SUS, por esses mesmos motivos, inclui um conjunto de ações que
extrapolam as competência municipais e estadual, exigindo um esforço conjunto entre os três entes
federados e um planejamento de curto, médio e longo prazo para implementar os serviços e garantir
assistência com dignidade aos pacientes do SUS e seus familiares
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Por estas razões, apresento o presente requerimento para realização da presente audiência pública,
solicitando o apoio dos meus pares para a sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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