
Estado atrasa repasse de medicamentos

Reabertura da ESF será no dia 28 de janeiro

Farmácia do Estado no município tem na lista Setramina, Azatioprina, dietas, protetor solar, dentre outros itens que estão em falta
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Previsão é de que alguns remédios cheguem até o fim deste mês e outros não há data
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GERAL 10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2019

A saúde é uma das áreas 
mais fragilizadas e não tem 
sido fácil driblar as dificulda-
des. Sem o repasse do Estado 
então, a situação fica ainda 
mais complicada. Neste início 
de ano, a preocupação é com 
a falta de medicamentos e 
itens disponíveis na Farmá-
cia do Estado para usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com o atraso na en-
trega por parte do Governo 
do Estado, remédios, dietas 
e até protetor solar estão em 
falta em Vera Cruz, conforme 
revela a farmacêutica respon-
sável pela Assistência Farma-
cêutica Municipal, Andréia 
da Siqueira. 

Entre os itens em falta e 
que vêm impactando no aten-
dimento aos pacientes que 
retiram na unidade do muni-
cípio é a Setramina 50mg; as 
dietas utilizadas por pessoas 
que não podem se alimen-
tar, somente por sonda; o 
protetor solar - considerado 
essencial para os produto-
res; e Azatioprina, utilizado 
para transplantados. A 13ª 
Coordenadoria Regional de 
Saúde (CRS) tem cadastrado 
em torno de mil remédios 
e itens. Os medicamentos 
mencionados anteriormente 
fazem parte deste cadastro.

Em Vera Cruz, alguns 
itens têm previsão de chega-
da (confira no box abaixo). 
De acordo com a 13ª CRS, a 
normalização da maioria dos 

Confira alguns dos medicamentos que estão em falta hoje na 
Farmácia do Estado, em Vera Cruz:
| Setramina 50mg (mais utilizado); 
| Protetor Solar (para agricultores); 
| Nutrição Dieta: Enteral;
| Olanzapina (10mg);
| Azatioprina;
| Medicamentos para hepatite, dentre outros.

itens em falta deve ocorrer até 
o fim do mês de janeiro. No 
entanto, não há data de item 
a item.  

A farmacêutica Andréia 
explica que sempre tem algu-
ma coisa em falta. Porém, por 
históricos de anos anteriores, 
sempre faltou mais quanti-
dade de itens no fim do ano.

númERo dE paciEntES
Atualmente, Vera Cruz 

conta com 1.158 pacientes  
que têm assegurados os me-
dicamentos mediante proces-
sos administrativos e 24.785 
tratamentos (o que significa 
que um mesmo paciente 
pode ter mais de um trata-
mento/ medicamento) e 155 
pacientes judiciais e 13.028 
tratamentos (da mesma for-
ma, um mesmo paciente pode 
ter mais de um tratamento/
medicamento). Os dados são 
do sistema do Estado, com 
última atualização feita em 
setembro de 2018.

Já o número de produtores 
rurais que retiram o protetor 
solar é de 1.199. Já a soma de 
usuários de fraldas é de 108 
pacientes. O dado é de terça-
feira, dia 15.

o REmÉdio EStÁ Em 
Falta, o QuE FaZER?
Está em falta o medica-

mento, o que fazer? “Não 
tem o que fazer. O municí-
pio não tem condições de 
comprar”, explica Andréia. 
“O que fizemos é orientar os 
pacientes. Pegamos o docu-
mento da pessoa e no sistema 
efetuamos uma suspensão 
frustrada - que quer dizer que 

registramos que o paciente 
veio e não tinha o medica-
mento, pois tudo é feito por 
sistema”, sublinha. 

Feito isso, é repassado o 
telefone de contato da far-
mácia, e orienta-se o paciente 
a entrar em contato todas as 
quartas-feiras à tarde, depois 
que é recebido o pedido do 
Estado e assim se faz a con-
ferência se o item chegou. 
“Quando temos previsões, 
repassamos”, frisa. 

como É FEita
a REtiRada
Pelo Estado, o paciente tem  

direito a uma retirada por 
mês. “É tudo muito contro-

De acordo com a Assistência Farmacêutica do Estado em 
Vale do Sol, as faltas de medicamentos e outros itens são 
momentâneas, nada de muito prolongado e podem estar 
chegando esta semana ou na seguinte.

Em ValE do Sol

mEdicamEntoS Em Falta

| Dietas: têm previsão de chegar até o fim deste mês. 
| Protetor Solar: previsão de chegar a partir do início de fevereiro
| Azatioprina: a previsão de chegada é de no mínimo 30 dias, 
em virtude do pregão.
| Olanzapina (10mg): previsão de chegar até o dia 20 deste mês.
*Conforme já mencionado no texto da matéria, a 13ª CRS 
informa que a previsão de normalização da maioria dos itens 
em falta é até o fim do mês de janeiro. No entanto, não há 
previsão de item a item.

pREViSÃo dE cHEGaR

A reabertura da ESF de Li-
nha Henrique D’Ávila foi adia-
da. A unidade foi fechada no 
dia 4 de janeiro para reforma. 
A previsão era de que os aten-

dimentos fossem retomados 
na próxima segunda-feira, dia 
21. No entanto, devido ao mau 
tempo, que atrasou os traba-
lhos no local, não será possível 

lado. Nós fizemos contagens 
mensais. O estoque tem que 
ser exatamente correto, por-
que prestamos conta para o 
Estado”, salienta.

FRaldaS
Embora em alguns muni-

cípios da região haja falta de 
repasse para a aquisição de 
fraldas, em Vera Cruz não há 
este problema. “O Estado faz 

o repasse de verba e o muni-
cípio compra. O município 
sempre compra, nunca deixa 
faltar”, diz Andréia. “O que 
acontece quando falta fralda? 
Nosso espaço é pequeno, en-
tão temos que fazer pedidos 
mais seguidos. Sendo assim, 
pode ser que um ou dois 
dias faltem, mas logo vem”, 
esclarece.

reiniciar os atendimentos.
 As reformas ficam pron-

tas nesta sexta-feira, dia 18, 
mas será necessário limpar 
e reorganizar o espaço. Com 
isso, os atendimentos da ESF 
voltarão ao normal no dia 28 
de janeiro. Até lá, os usuários 
seguem sendo acolhidos no 
Posto de Saúde Central. 

As melhorias no posto 
ainda incluem a ampliação de 
114 metros quadrados, que 
deve ficar pronta até março. 
O investimento do Município 
é de R$ 145 mil e a empresa 
que executa as melhorias é 
Invicta Construtora Ltda, de 
Venâncio Aires.Mau tempo atrasou os trabalhos no local
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