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Ofício Especial n.º 034/2021-GAB 

Brasília/DF, em 29 de março de 2021. 

 

 

Ao Senhor 
Secretário JEAN CARLO GORINCHTEYN 
Secretaria de Estado da Saúde 
Governo do Estado de São Paulo 

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 188 
CEP: 05403-000   -   São Paulo/SP 
E-mail: gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br  
 
 
Assunto: liberações de medicamentos do kit-intubação, em favor de 
diversos municípios paulistas. 

 

 

 

Senhor Secretário, 

 

Com os meus cordiais cumprimentos, e, na oportunidade solicito a 

especial atenção de Vossa Senhoria, no sentido de fornecer os medicamentos 

que compõem o kit-intubação, com a máxima brevidade possível, em razão do 

aumento explosivo nas internações, e, sobretudo, pela falta de medicamentos 

e insumos necessários para a intubação de pacientes acometidos pelo novo 

coronavírus (Covid-19), nas Umidades Hospitalares de Bauru, Botucatu, 

Promissão, Jaú e Marilia; e, nas Santas Casas de Misericórdia de Agudos, 

Arealva, Pederneiras, Lençóis Paulista, Pirajuí, Duartina, Cafelândia, Lins, 

Macatuba, Jau, Brotas, Bariri, Barra Bonita, Ourinhos e Garça. 

Lamentavelmente, informo que a cidade de Lençóis Paulista vem 

enfrentando uma verdadeira guerra contra a pandemia do novo coronavírus. 

E, mesmo com as novas ampliações em leitos de enfermaria e UTI (Unidade 

de Terapia Intensiva), promovidas nos últimos dias com auxílio da iniciativa 
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privada, o PAC-19 (Pronto Atendimento à Covid-19), o município está à beira 

de um grande colapso, pois a capacidade de atendimento encontra-se no 

limite, e, para agravar ainda mais a situação nos hospitais, os medicamentos 

e demais insumos para a intubação dos pacientes estão com os estoques 

praticamente zerados. 1 

Além de tudo isso, ficamos muito comovidos e sensibilizados com o 

emocionante depoimento Dr. Norberto Pompermayer, presidente do Comitê 

de Enfrentamento à Covid-19, em Lençóis Paulista, ao informar que alguns 

pacientes vieram a óbito por falta de bloqueador neuromuscular, conforme 

transcrição que segue: “As pessoas estão morrendo no respirador e as que 

tem que intubar, não vamos intubar. Acabou. Não se pode fazer tratamento 

precoce, não se pode fazer tratamento preventivo, não se pode intubar e ainda 

corremos o risco de ficar se oxigênio”. 

Portanto, diante desta grave situação provocada pela pandemia do 

novo coronavírus, contamos com a sensibilidade e humanismo de Vossa 

Senhoria, na liberação dos respectivos medicamentos e insumos para dá 

continuidade no tratamento dos pacientes internados, bem como, dos que 

estão em filas de esperas em busca de acolhimento hospitalar. 

Por fim, coloco-me à inteira disposição de Vossa Senhoria, em 

prestar quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a real situação desses 

municípios, nos seguintes contatos: 14 99772-6570; 

dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br e rodrigo@rodrigoagostinho.com.br  

Sem mais para o momento, reitero protesto de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

Deputado RODRIGO AGOSTINHO 
PSB/SP 

(RSFarias – P_152181) 

 
1 https://jornaloeco.com.br/saude/dois-morrem-por-falta-de-medicamentos-na-uti-covid-de-lencois/  
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