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Ofício Circular nº 25/2020 -  CAOPSAU (jco)                           Curitiba, 18 de junho de 2020. 

PA 0046.20.010170-0  - Coronavírus 

 

 

Colega, 

  

Nossos cumprimentos. 

A pandemia em decorrência do coronavírus, como era de 

se supor, desencadeou procura extraordinária por diversos insumos e 

medicamentos, notadamente aqueles usados para a indução da 

sedação, anestesia e relaxamento muscular (como exemplos, mas não 

apenas, fentanil e dormonid). A escassez ou ausência desses fármacos 

inviabilizam a realização de ventilação mecânica dos pacientes 

internados em UTI, além de outras práticas médicas. 

Contribui para tal quadro de escassez o consumo de mais 

de oito mil novos leitos de UTI no Brasil, compras que visam criar 

estoques para até quatro meses, ausência de matéria-prima por alguns 

fabricantes (segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 

– SINDUSFARMA – 90% dos insumos empregados no país, entre eles 

sais, maquinaria, etc., necessitam importação e a incapacidade da 
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indústria brasileira de a curto prazo atender a todas as excitativas de 

compra. 

Na tentativa de se obter, com maior clareza, um panorama 

mais específico a respeito da realidade paranaense, este Centro de 

Apoio expediu ofícios direcionados à Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA), à Federação dos Hospitais do Paraná (FEHOSPAR), ao 

Conselho Regional de Medicina (CRM-PR), à Sociedade Paranaense de 

Anestesiologia, à Sociedade Paranaense de Medicina Intensiva e ao 

Laboratório Cristália (provavelmente o maior produtor das referidas 

drogas), conforme arquivos em anexo, com vários 

questionamentos voltados, conforme o destinatário, a confirmar a 

 insuficiência/ausência desses fármacos (e eventualmente outros) no 

território estadual e os locais em que mais agudamente se apresentaria o 

problema, assim como identificar as possíveis causas do 

desabastecimento e as providências adotadas a respeito. Além disso, 

indagou-se sobre as alternativas farmacológicas de eventual substituição 

contingencial dos remédios em foco, ressalvada, de qualquer forma, a 

prevalência terapêutica de decisão do médico assistente. 

  

Obtidos tais dados, os Colegas serão prontamente 

comunicados, para ciência e eventuais medidas necessárias. 
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Na oportunidade, manifestamos-lhe a expressão do nosso mais 

elevado apreço. 

  

 

MARCO ANTONIO TEIXEIRA  

PROCURADOR DE JUSTIÇA  

 

 

MICHELLE R. MORRONE FONTANA 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 

DANIEL PEDRO LOURENÇO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

Coronavírus: não deixe de consultar regularmente a página do CAOP Saúde.  
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