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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado este Requerimento a Secretária de Estado de Saúde de Mato
Grosso, solicitando informações sobre a limitação de distância de voo para as UTI’s aéreas dentro do Estado
Mato Grosso; Que seja informado, ainda, como serão procedidos com os casos de excesso de distância,
sem desassistir a população; Bem como, que seja informado se há existência de estudo para ter reduzido a
distância de voos da UTI’s aéreas no Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

O pedido de informação se dá em virtude de inúmeras reclamações que tem chegado neste gabinete a
respeito da limitação de distância de voos de uti’s aéreas, ficando os pacientes desassistidos.

No Estado de Mato Grosso, a necessidade de deslocamento das Uti’s aéreas são em casos de extrema
gravidade para salvar vidas.

Frisa-se que estamos falando de pacientes de grave estado clínico que passam ainda pela difícil rotina física
e mental impostas pelo tratamento.

Por tudo envolvem suplementos e profissionais, os quais não podem faltar para a execução do tratamento e
manutenção da vida do paciente.

Assim deve ser envidado todos os esforços no sentido de informar como está sendo executado o serviço de
UTI AÉREA no Estado de Mato Grosso e as dificuldades existentes para sanarmos as urgências na saúde
neste Estado.

Nesse norte, apresento este Requerimento de Informações, contando com apoio dos demais Pares para sua
aprovação, bem como com uma resposta célere por parte da Secretaria de Saúde do Estado de Mato
Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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