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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado,  Mauro  Mendes,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário  de  Saúde,
Gilberto Figueiredo a urgente necessidade da
aquisição  em  larga  escala  de  medicamentos
chamados  de  Kit  Orientativo  COVID-19  e
posterior criação de um sistema de distribuição
destes Kits de medicamentos, para o município
de  Araputanga,  para  que  o  mesmo  possa
disponibilizar  a  população,  conforme
prescrição médica em pessoas detectadas com
o Coronavi?rus.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Mauro Mendes, com cópia com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, a urgente necessidade da
aquisição em larga escala de medicamentos chamados popularmente de Kit Orientativo
COVID-19 e posterior criação de um sistema de distribuição destes Kits de medicamentos, para
o município de Araputanga, para que o mesmo possa disponibilizar a população, conforme
prescrição médica em pessoas detectadas com o Coronavi?rus.

JUSTIFICATIVA

Essa Indicação está sendo apresentada com o intuito de indicar a urgente necessidade da
aquisição por parte do Estado de Mato Grosso, em grande quantidade, do chamado Kit
Orientativo COVID-19, para posterior distribuição ao município de Araputanga, para que o
mesmo possa disponibilizar a população, conforme prescrição médica em pessoas detectadas
com o Coronavi?rus.

A distribuição gratuita de medicamentos Kit Orientativo COVID-19 para as pessoas que
necessitem dos remédios para combater o Corona vírus, no município de Araputanga deverá
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ocorrer mediante prescrição médica, conforme o quadro clinico do paciente.

O Kit Orientativo COVID-19, como o próprio nome diz é um protocolo orientativo, que prevê a
utilização dos seguintes medicamentos: azitromicina, ivermectina, dipirona, zinco e vitamina D,
cabendo médico, o poder de decisão particularizado a cada paciente, caso a caso.

Recomenda-se ainda que o paciente assine uma autorização para o tratamento precoce da
doença.

As unidades básicas de saúde do município necessitam ter estes kits de medicamentos para
que a distribuição permita que o tratamento precoce seja reforçado, evitando-se assim que os
pacientes cheguem a fase de internação já com estágio avançado da doença, necessitando
rapidamente de leitos de UTI.

Ainda não existe vacina para esta doença, portanto não há como prevenir o contágio através de
medicação, mas ter remédio, que combata os sintomas e a replicação viral no início da doença,
certamente aliviará o sistema de saúde estadual, sobretudo de média e alta complexidade.

Devido a altíssima demanda por tais medicamentos, além dos preços terem subido, está
havendo falta dos mesmos no mercado, o que dificulta a aquisição por parte dos municípios,
sobretudo os pequenos, com menos recursos financeiros e acesso aos laboratórios.

Desta forma, a maneira mais ágil de se chegar com estes Kits Orientativo COVID-19 na ponta,
lá na unidade básica de saúde das cidades, onde as pessoas mais necessitadas vivem, é
através do Governo Estadual, que possui melhores condições de fazer a aquisição destes
remédios comprando em escala maior, pagará valores menores e ai distribuir para o município
de Araputanga, que necessita destes remédios.

Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e
posterior atendimento pelo Poder Executivo.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Junho de 2020

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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