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OFÍCIO

 RI-973/2021Número de Referência:
 Assembleia Legislativa do Estado de São PauloInteressado:

 Requerimento de informação 973/2021 - Deputado Teonilio BarbaAssunto:

Ofício nº 1817/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1° Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Saúde em atendimento ao Requerimento
acima citado, de autoria do Deputado Teonilio Barba.

Atenciosamente,

São Paulo, 22 de março de 2022.

Cauê Macris 
Secretário de Estado 

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

 RI - 0973Número de Referência:
 SIALE/CASA CIVILInteressado:

 RI 0973 - Informação sobre a falta de insumos e medicamentos para o município de Rio Assunto:
Grande da Serra

Ofício G. S. 428/2022

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

DD. Secretario Chefe da Casa Civil.

Senhor Secretário, 

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL 0973/2021), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de
Informação nº 0973 de 2021, (Of.4730/2021 SGL/CC) de autoria do Deputado Teonilio Barba,
requerendo informações sobre informações sobre novo questionamento, acerca da falta de insumos
e medicamentos, especificamente, no município de Rio Grande da Serra

Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, órgão
 acerca da falta de insumos e medicamentos, especificamente, notécnico competente desta Pasta,

município de Rio Grande da Serra, quais sejam: •Insumos: Equipos e frascos de alimentação, sonda
para aspiração com válvula nº08 e luvas; •Remédios: Deflazacort, L.Taurina, L.Arginina., informo
que:

Preliminarmente, é possível obter a lista de medicamentos fornecidos pelo Estado por meio
do link .https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/acesso-rapido/medicamentos 

Do solicitado, seguem informações:
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A insuficiência dos insumos e medicamentos é real? Se sim, quais foram às causas que
motivaram o desabastecimento?

Informamos que os itens mencionados não constam da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename) vigente em 2022, vide captura SES-CAP-2022/95342. Desta forma, não 
compõem os Componentes da Assistência Farmacêutica e, por consequência, não estão disponíveis 
nas Farmácias de Medicamentos Especializados (FME).

Em quais localidades são distribuídos? Qual o protocolo e quem são os responsáveis por
esta distribuição?

No âmbito do Estado de São Paulo, considerando não constarem na Rename, os insumos e
medicamentos mencionados são adquiridos e dispensados, somente sob demanda extraordinária,
como decisão judicial, face à obrigatoriedade de cumprimento da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), a qual realiza a aquisição e dispensação ao paciente.

Existe contrato atualmente? Ou ainda, há em tramitação, processos licitatórios para o atendimento
dessas demandas e, em quais fases se encontram?

Os insumos mencionados possuem diversos tipos e especificações, sendo assim,
solicitamos que sejam enviadas informações mais detalhada do item questionado.

Quanto aos medicamentos, informamos os quais possuem demandas judiciais ativas:

Deflazacorte 30 mg por comprimido – estoque regular

L.Taurina – não há demanda ativa

L.Arginina – não há demanda ativa

Existe controle e acompanhamento? Foram adotados procedimentos para evitar novos
desabastecimentos?

No âmbito do Estado de São Paulo, considerando não constarem na Rename, os insumos e
medicamentos mencionados são adquiridos e dispensados, somente sob demanda extraordinária,
como decisão judicial, face à obrigatoriedade de cumprimento da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), a qual realiza a aquisição e dispensação ao paciente.

Destacamos que o único medicamento com demanda ativa para cumprimento apresenta
estoque regular, não havendo desabastecimento. S
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Ressalte-se que, no que tange às aquisições realizadas pela Coordenadoria de Assistência
Farmacêutica (CAF) estão em conformidade com as Leis Federais nº 8.666/1993 e 14.133/2021,
incluindo suas atualizações vigentes, considerando os prazos estimados para as licitações e
compras públicas.

Quando os munícipes dependentes dos medicamentos citados o receberão?

Conforme informado, o único medicamento com demanda ativa para cumprimento apresenta
estoque regular. Portanto, não há ruptura no atendimento.

Qual a justificativa para a falta de medicação nos postos de saúde?

Cabe informar que as unidades denominadas "postos de saúde" usualmente são de
responsabilidade municipal. Portanto, a consulta acerca da disponibilidade nestas unidades deve ser
direcionada ao Município.

No âmbito do Estado de São Paulo, atualmente não há previsão de disponibilidade
espontânea destes itens nas Farmácias estaduais, exceto sob demandas extraordinárias.

Ressalte-se que os itens questionados não são distribuídos nos postos de saúde.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

Eduardo Ribeiro Adriano 
Secretário Executivo 
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