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 Assembleia Legislativa do Estado de São PauloInteressado:

 Requerimento de Informação 972/2021 - Deputado Teonilio BarbaAssunto:

Ofício nº 3101/2022/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, 11 de maio de 2022.

Cauê Macris 
Secretário de Estado 

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

 RI 0972/2021Número de Referência:
 SIALE/CASA CIVILInteressado:

 Requerimento de Informação nº 0972/2021 - Informações sobre falta de insumos e Assunto:
medicamentos no Município de Rio Grande da Serra;

Ofício G. S. 1000/2022

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

DD. Secretario Chefe da Casa Civil.

Senhor Secretário,

Em atenção ao requerido, informamos que a Coordenadoria de Serviços de Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde, mantém o Programa de Atendimento ao Paciente Ostomizado
dispondo de sete Polos de Ostomia para dispensação dos materiais aos pacientes inscritos no
Programa. Cada Polo de Ostomia conta com equipe multiprofissional composta por enfermeiros
estomaterapeutas, auxiliares de enfermagem e assistente social, todos capacitados para o
atendimento especializado a pacientes portadores de estomas.

Os Polos estão distribuídos na Grande São Paulo:

Ambulatório Várzea do Carmo

AME Barradas

Hospital Infantil Darcy Vargas

Hospital do Mandaqui
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a.  

b.  

Hospital Padre Bento de Guarulhos

Hospital Regional de Osasco

Hospital Regional Sul

Nesses Polos, os enfermeiros realizam consulta de enfermagem em que prescrevem os
materiais baseando-se em indicação técnica e fornecem a quantidade adequada para utilização até a
data do retorno do paciente, considerando, inclusive, as eventuais intercorrências.

O Programa dispõe de 150 itens padronizados das mais diferentes especificidades,
dentre eles bolsas coletoras intestinais e urológicas, acessórios e adjuvantes no intuito de atender às
necessidades dos pacientes dentro de especificações técnicas.

Dados de 2021 mostram que:

foram atendidos pelos sete Polos de Ostomia 85.787 pacientes;

foram dispensados 1.798.151 dispositivos de ostomia aos pacientes inscritos no
Programa;

o orçamento executado pelo Programa foi de R$ 22.860.465,64.

Em 2021 foram concluídos 53 processos para aquisição de dispositivos de ostomia,
sendo aproximadamente 54% por Ata de Registro de Preços e os demais por pregão eletrônico.

Os quantitativos previstos nos processos de aquisição levam em conta o consumo
médio mensal, o estoque existente, o processo de compra que será utilizado (se Ata de Registro de
Preços ou Pregão Eletrônico) e a quota orçamentária disponível.

Quanto à queixa de "desabastecimento de insumos para ostomia", esclarecemos que
pode ocorrer falta eventual de algum item de material de ostomia por várias razões, tais como:

intercorrências durante a realização do pregão eletrônico obrigando à reabertura
de novo pregão, dentre elas, itens fracassados por cotação acima do preço referencial ou de
propostas fora das especificações técnicas e itens desertos por falta de proposta pelas
empresas do mercado;

retardo na renovação das Atas de Registro de Preços, levando à necessidade de
realização de pregões eletrônicos, processo que demanda maior tempo para finalização; c)
atraso na entrega pelo fornecedor do produto gerando desabastecimento temporário. Neste
caso, aplica-se a penalidade prevista contratualmente de acordo com a norma;
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c.  

d.  

e.  

entraves burocráticos na liberação alfandegária do produto, uma vez que 80%
dos dispositivos de ostomia são importados;

aumento inesperado do consumo de determinado item;

insuficiência orçamentária

Todas as situações apontadas acima causam problemas para o regular o abastecimento
dos dispositivos de ostomia; porém, sempre que algum material esteja indisponível, procura-se
fornecer outro em substituição que seja compatível com as necessidades clínicas do paciente, sendo
pouco frequente a ocorrência de haver um item que não possa ser substituído eventualmente por
outro com a mesma indicação.

Especificamente quanto ao Polo de Atendimento ao Paciente Ostomizado do AME
Barradas, no qual estão inscritos vários pacientes moradores do município de Rio Grande da Serra,
foram atendidos em 2021 nesse Polo 20.757 pacientes com a dispensação de 280.777 dispositivos
de ostomia e não há referência de reclamação sobre eventual falta de insumo de ostomia, sendo
necessário informações complementares para apurar o que eventualmente possa ter ocorrido. O
abastecimento é realizado duas vezes por semana pelo CEADIS (Central de Abastecimento) onde
ficam armazenados os insumos de ostomia e a quantidade de material é definida previamente por
meio do Consumo Médio Mensal informado pelo Polo.

Aproveito para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Eduardo Ribeiro Adriano 
Secretário Executivo 
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