
Indicação - afow2ig0

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: afow2ig0
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
29/06/2020
Indicação nº 2768/2020
Protocolo nº 4427/2020
 

Autor: Dep. Max Russi

Indica a necessidade de compra emergencial de
medicamentos  básicos  para  pacientes
internados  nas  UTIs.

       

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao Senhor
Governador do Estado e  ao Senhor Secretário de Estado de Saúde, sobre a necessidade de
compra emergencial de medicamentos básicos para pacientes internados nas UTIs.

 

JUSTIFICATIVA

 

Um levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde concluiu que faltam
medicamentos para pacientes internados nas UTIs de 21 estados e no Distrito Federal. Isso
significa a perda de vidas que poderiam ser salvas.

O levantamento foi em hospitais que são referência para tratamento da Covid-19 com leitos
de UTI e revela: 22 medicamentos estão em falta. São sedativos, anestésicos e
bloqueadores neuromusculares usados nos pacientes que precisam ser intubados.

A situação mais crítica é no estado de Mato Grosso: da lista dos 22 medicamentos, 13 estão
em falta em nosso estado, e sem esses remédios os pacientes não podem ser intubados em
caso de necessidade, o que pode leva-los a morte.

O neurologista Cesar Androlage, que trabalha na rede pública e particular de Cuiabá, disse à
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mídia que profissionais de saúde e pacientes já perderam a guerra contra a Covid-19 pela
falta de medicamentos. “Acaba sendo desesperador tanto para nós médicos, como para a
família. A mortalidade de pacientes de Covid grave está aumentando drasticamente. A gente
às vezes acha que vai salvar este paciente, tem todas as possibilidades dele conseguir ter
uma sobrevida melhor e ele acaba falecendo. Na verdade, está morrendo muito mais gente
de Covid por falta de medicamentos do que propriamente pela doença”, diz o neurologista.

A Secretaria de Estado de Saúde precisa providenciar a compra, em regime emergencial,
desses medicamentos, pois estamos perdendo vidas de cidadãos matogrossenses que
poderiam ser salvas com a devida medicação, e a saúde da população é obrigação do
Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Junho de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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