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OFICIO CFO n° 73/2013 - INFORMAÇÕES

Considerando a notícia veiculada pelo jornal "Diário de São Paulo", no dia 10 de

junho de 2013 (pág.7 - doe. Anexo), "Paciente sofre para conseguir remédio em
posto de saúde";

Considerando o registro do "Portal G1 São Paulo", de 10 de junho de 2013

(doc.Arjexo), que aponta para a falta de mais de 50 (cinqüenta medicamentos)

alguns jPostos da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e Unidades Básicas de
Saúde (UBS) no presente mês.

I

REQU5IRO, nos termos regimentais, ao Exmo. Senhor Presidente da Comissão

de Finajnças e Orçamento que sejam solicitadas ao Secretário Municipal da Saúde,

Dr. José Felippi Júnior as seguintes informações:

1) Qual o valor de recursos destinados à aquisição de medicamentos por ano?

2) Quais medicamentos estão faltando na Rede Municipal de Saúde? Como e em

que prazo a Pasta pretende minimizar ou equacionar a questão?

SITUAÇÃO

Deliberado na R.O. do dia (12/6/2013)

Recebido pela Secretaria de Saúde em (25/6/2013)

RESPOSTA RECEBIDA NA SECRETARIA EM (^/^/^ )
DISPONIBILIZADA NA REDE E ENCAMINHADA AO AUTOR EM (



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

REQUERIMENTO N°

Senhor Presidente,

Considerando a notícia veiculada pelo jornal "Diário de São Paulo", no dia 10 de

junho de 2013 (pág.7 - doe. Anexo), "Paciente sofre para conseguir remédio em posto de

saúde";

Considerando o registro do "Portal G1 São Paulo", de 10 de junho de 2013

(doc.Anexo), que aponta para a falta de mais de 50 (cinqüenta medicamentos) alguns Postos

da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) no presente

mês.

REQUEIRO, nos termos regimentais, ao Exmo. Senhor Presidente da Comissão de

Finanças e Orçamento que sejam solicitadas ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. José

Felippi Júnior as seguintes informações:

1) Qual o valor de recursos destinados à aquisição de medicamentos por ano?

2) Quais medicamentos estão faltando na Rede Municipal de Saúde? Como e em

que prazo a Pasta pretende minimizar ou equacionar a questão?

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 12 de junho de 2013.

Aurélio Nomura

Vereador PSDB

Viaduto Jacareí, 100 - 6o andar - sala 618 - Bela Vista - CEP 01319-900 - SP - Tel. 3396-4286 '
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DIÁRIO DE S.PAULO

10/06/13

Paciente sofre para

conseguir remédio

em posto de saúde
Medicamentos bastante utilizados, como o paracetamol (analgésico),: :c

atenolol (para hipertensão) elevitiroxina (para tireoide) estão emfalta ■-"

■j Filipe Sáràohe
-iSá filipe.sansone(Sdíariosp.com.br

Encòntrafmedicàmèntos em

farmácias de AMÀs ÜÀtendi-

mentos Médicos Ambulato-

riais) e UBSs (Unidades Básicas

de Saúde) na capital pode ser <

uma tarefa difícil, Ó DIÁRIO foi
aunidadesdaredemunicipalde

saúde nas zonas Norte, Leste e

Oeste e verificou que para con

seguiromedicamentoépreciso,

emalguns casos, muitasorte.

No momento de pedir o re

médio, épreciso ter apenas o

princípio ativo escrito na re

ceita médica. Mas oproduto e a

dosagemprecisam fazer parte

da Lista de Medicamentos Es

senciais da Rede Básica. Além

disso, a unidade de saúde ain

da necessita ter a droga dispo-

nível em seu estoque.

Entre as medicações mais di

fíceis de encontrar, estão o ate

nolol (para tratar a hiperten

são) , levotiroxina (paraatireoi-

de) e paracetamol (analgésico).

O 400
^^^ é a média de

receitas por dia

na Sórocabana

À dona de casa Maria José de

Moraes Ferrari, de 64 anos, não

encontrou a levotiroxina 25 mg

naAMA Sórocabana, na Lapa,

Zona Oeste. -■.-..

"Também não consegui pe

gar o paracetamol 500 mg por

que não tinha", explica a dona ■

de casa. "Levei uma hora de

ônibus para chegar do Rio Pe-

queno.(Zona Oeste), onde mo

ro, até aqui na Lapa. E só vim

■ aquiporque no posto de saúde

domeubairro nuncatem os re-

médios de que eupreciso."

A também aposentada Maria

SEMPARACETAMOL

"Não conseguipegar o

paracetamol 500 mg na

AMA Sórocabanaporque

não tinha"

_Maria fosé de Moraes Ferrari

dona de casa

]osé Santos de Melo, de 60 anos,

tevê de esperar quase dois me-

:ses para conseguir o carbonato

-. decálcio+colecalciferol (para

repor o cálcio no organismo) na

AMASórocabana. Para a mãe

, dela/Antôrúa MariadaConcei-

; ção/88, também não foi possí

vel encontrar loratadrna 10 mg

(antialérgico).

' "Moramosem Embu das Ar

tes (Grande São Paulo) e levou

quase uma hora para chegar

-■ aqui Etem de vir porque, se for

comprar na farmácia, é muito

caro", dizMaria José

NaUBSDoutorDanielSaldiva

Neto, no Brás, na Zona Leste da

; capital, a balconista Antônia

Valdelice, de 47 anos, estavain

conformada. Alémdenãocon

seguir atenolol, ainda ficousem

o ènalapril 5 mg, que também

serve para combater a pressão

alta. "Játiveumataquecardíaco

e não posso ficar sem esses re

médios. É caro e me prejudica

ter de comprá-los,-mas não

temjeito", afirma;

Pedido precisa ter o principio ativo

Uma resolução da Ánvisa, agência que

regulamenta os remédios no pafs, publicada

em 2001, determinou que os medicamentos

das farmácias da rede rnühicipal devem, nas

receitas médicas, ser prescritos pelo principio

ativo da substância e não com o nome

comercial do remédio.

460
éa média de

receitas na AMA

Pq. Anhanguera

Cad/Páe:



Pacientes reclamam da falta de remédios

0m postos de SP

Mais de 50 medicamentos não são encontrados em

AMAs e UBSs.

Secretário diz que distribuição será normalizada na

próxima semana.

íonte: Portal Gl São Paulo

10/06/2013 12h31- Atualizado em 10/06/2013 12h53

2 comentários

Pacientes que dependem da distribuição de remédios pela rede pública de saúde em São

Paulo reclamam da falta de mais de 50 medicamentos considerados essenciais, como

analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios. De acordo com reportagem do SPTV

desta segunda-feira (10), há registro de problemas na distribuição de remédios em

postos da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS)

da capital.

Na receita para uma paciente com pneumonia, que preferiu não se identificar, o médico

da AMA Chácara Cruzeiro do Sul, na Zona Leste, prescreve um antibiótico, um anti-

inflamatório e um analgésico. Os remédios deveriam ser retirados em qualquer farmácia

pública, porém uma atendente do posto diz que os medicamentos estão em falta.

Também na Zona Leste, na AMA Cangaíba, os remédios não foram encontrados e uma

funcionária diz que os remédios não são distribuídos há algum tempo.

saiba mais

• Remédio contra o câncer está em falta no hospital Heliópolis

A falta de medicamentos também causa transtornos aos pacientes da AMA Santo

Amaro, Zona Sul da capital. E não são apenas remédios essenciais que estão em falta.



Pacientes que sofrem de pressão alta, diabetes e câncer enfrentam dificuldades para

continuar o tratamento.

O Ministério da Saúde possui uma lista de remédios, como antibióticos e anti-

inflamatórios, que devem ser distribuídos para combater as doenças mais comuns. O

Governo Federal diz que repassa uma verba para ajudar os municípios a comprar esses

medicamentos, mas a compra e a distribuição são de responsabilidade das prefeituras.

A Secretaria Municipal de Saúde admite o problema e diz que a falta dos 53 remédios

que não são encontrados pelos pacientes será solucionada em até 10 dias, quando a

compra emergencial de medicamentos, deverá ser concluída "A situação se normaliza a

partir do meio da semana que vem", disse ao SPTV o secretário Municipal da Saúde,

José de Filippi Júnior. A Secretaria afirmou ainda que está mudando o sistema de

controle e entrega dos medicamentos para que a falta não ocorra mais.



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
r

São Paulo, 19 de junho de 2013.

Ofício CFO n° 073/2013

Senhor Secretário,

Na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,

encaminho a Vossa Excelência cópia do Requerimento n° 43/2013, de autoria do

Vereador Aurélio Nomura, aprovado na Reunião Ordinária de 12/6/2013, pelo qual

solicita informações sobre medicamentos da Rede Municipal de Saúde.

Na oportunidade, renovo meus votos de distinta consideração, colocando ao

seu dispor, para as informações que^julgue^ortunas, a Secretaria desta Comissão.

Vereador Roberto Tripoli

Presidente daComissão ae Finanças e Orçamento

Anexo: cópia do requerimento citado. \

Exmo. Sr.

JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR **"
Secretário Municipal de Saúde

Rua General Jardim, 36 - Vila Buarque

PABX: 3397-2000

Email: sms@prefeitura.sp.gov.br

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100-São Paulo-SP-CEP 01319-900- fone (11) 3396-4216 www.financasorcamento@camara.sp.gov.br.



PREFEITURA DE

SÃO PAULO
SAÚDE

Secretaria Municipal da Saúde

Assessoria Parlamentar

R. General Jardim, 36 - 2° andar - CEP. 01223-010 - V.Buarque - SP

São Paulo, 22 de Agosto de 2013.

TID11098274

Ofício n° 647 /13 - SMS. AP

REF: Ofício n° 073 / 13 - Encaminha cópia do

Requerimento n° 43/2013, de autoria do

Vereador Aurélio Miguel referente a

informações sobre falta de medicamentos

na Rede Municipal de Saúde.

Senhor Vereador

! Em atendimento ao solicitado através do ofício em epígrafe

retornamos o presente a V.Exa, com os esclarecimentos prestados pela Divisão

Técnica de Suprimentos / SMS, em anexo.

Valemo-nos da oportunidade para renovarmos nossos

cumprimentos cordiais e protestos de consideração e apreço.

DSVAÜDoS/llOSVALDOTVIISSO

Chefe de Gabinete

SMS.G

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR ROBERTO TRIPOLI

Câmara Municipal de São Paulo

Nesta

MAE/Mtr

S3A.Ó Lhioace >otsxolo 2?/08/20:.3 :.0s5ó I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS /
TÉCNICO DE COMPRAS

MEDICAMENTO

AMOXICILINA - 500 MG, CPR OU CAP

CIPROKOXACINO, CLORIDRATO, EM SOL. OFTALMICA

ESTÉRIL COM 3 MG/ML

CLINDAMICINA, CLORIDRATO - 300 MG, CP OU CAP

CLONAZEPAM EM SOL ORAL 2,5MG/ML

DALTEPARINASODICAEMSOL INJ. C/12500UI/ML

SER.C/O,2ML

DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO, EM SOLUÇÃO

INJETÁVEL COM 4 MG - AMPOLA COM.2,5 ML

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, EM SOLUÇÃO ORAL

COM 0,4 MG/ML - FRASCO COM 100 ML

DEXAMETASONA, ACETATO, EM CREME COM 1 MG/G

BISNAGA COM 10 GRAMAS

DIPIRONA, SÓDICA - 500 MG, CP

DOXICICUNA, CLORIDRATO - 100MG, CP

ENOXAPARINA 100 MG/ML- 0,2 ML

FORMOTEROL, FUMARATO -12 MCG, CÁP +

APLICADOR

HIDROCORTISONA EM PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL

COM 100 MG

IODOPOVIDONA, DEGERMANTE, 10% ALMOTOUA

DESCARTÁVEL 100ML

ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG, CP

LEVODOPA 200 MG + CARBIDOPA 50 MG

LEVOTIROXINA, SODICA - 25 MCG, CP

METILFENIDATO, CLORIDRATO - 10 MG, CP

PIRIDOXINA (VITAMINA B6), CLORIDRATO - 40 MG, CP

PIRIMETAMINA, SULFATO - 25 MG, CP

RANITIDINA 50 MG INJETÁVEL- AMPOLA COM 2 OU 5

ML

SINVASTATINA EM COMPRIMIDOS COM40MG

TIAMINA (VITAMINA BI) - 300MG

TIMOLOL, MALEATO, EM SOLUÇÃO OFTALMICA

ESTÉRIL COM 5 MG/ML

PROVIDÊNCIAS

Aguardando entrega pela FURP (Fundação para o Remédio Popular- SES/SP).

Nossas 2 ultimas compras resultaram inexecução total (problemas com o fabricante). A

Atenção Básica decidiu substituit por outra opção terapêutica (Tobramicina): compra en

andamento, previsão de entrega final de agosto.

Sem ATA de RP atualmente. Licitação em andamento (Oficio 165/13; 18.04.13) P.E. 225/13

realizado com sucesso em 02.08.13, aguardando homologação

Nossa última compra resultou em inexecução total: problemas com o fabricante, a ANVISA

não liberou a cota de importação da matéria prima. Atualmente a importação já foi autorizada,

e aguarda reinicio de produção.

Compra em andamento, previsão de entrega final de agosto

Nova ATA de RP disponível este mês, requisição de compra em andamento, previsão de

entrega final de agosto.

Sem ATA de RP atualmente. Licitação para nova ATA de RP em andamento (Ofício 127/13;

05.04.13) P.E. 141/13 realizado com sucesso em 11/06/13, aguardando homologação

Aguardando entrega pela FURP (Fundação para o Remédio Popular - SES/SP).

Aguardando entrega pela FURP (Fundação para o Remédio Popular- SES/SP).

Compra com entrega agendada para até 19/08/13

Não podemos abrir compra por conta da suspensão da Riodarense (detentor da ATA) em

contratar com a Administração Pública (Lei 10.2520. Como alternativa estamos comprando

"Dalteparina" como substituto terapêutico.

Compra em andamento, previsão de entrega final de agosto

Compra com entrega em atraso. A empresa informou que a previsão é entregar 05 de

setembro.

Nossas 2 últimas compras resultaram inexecução total (fabricante não tinha documentação

para retirar o empenho). Licitação para nova ATA de RP em andamento.

Nova ATA de RP disponível este mês, requisição de compra em andamento, previsão de

entrega final de agosto.

Este medicamento não esta sendo produzido, problemas com falta de matéria prima, Atenção

Básica notificada.

Sem ATA de RP atualmente. Licitação para nova ATA de RP em andamento (Ofício 172/13;

18.04.13) P.E. 227/13 realizado com sucesso em 31.0713, aguardando homologação

Compra emergencial em andamento, empenho 62.192 publicado 15.08.13 (DOC p.60)

Sem ATA de RP atualmennte. Licitação para nova ATA de RP em andamento abertura

22/08/13. Tentatmos compra emergencial mas não tivemos propostas - deserto.

Nova ATA de RP disponível este mês, requisição de compra em andamento, previsão de

entrega final de agosto.

Nossa compra esta parada por onta da suspensão da Riodarense (melhor proposta na compra

emergencial) em contratar com a Administração Pública (Lei 10.520)

em ATA de RP atualmennte. Licitação para nova ATA de RP em andamento (Ofício 098/13;

4.03.13) P.E. 195/13 realizado com sucesso em 19.07.13, aguardando homologação.

Nossas 2 últimas compras resultaram inexecução total (problemas com o fabricante). Nova

compra com novo fabricante prevista para ser entregue no almoxarifado central até 29/08.

Nossa última compra resultou inexecução total (problema com o fabricante). Nova compra

com novo fabricante prevista para ser entregue no almoxarifado central até 29/08.

PR/pr



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS / GRUPO
TÉCNICO DE COMPRAS

Fl. de Informação n~ 11

Do TIDn0 10858965

S.M.S-3 (SIMPROC 60.18.50.310)

Sra. Lucianne Santiago Nouvel Batista

Assistente Técnico

Em atenção ao solicitado as fls. n° 02 informamos:

1. Não dispomos do valor de recursos destinados à aquisição de medicamentos

por ano. Esta informação deverá ser solicitada à área competente /

Coordenadoria de Finanças e Orçamento;

2. Os medicamentos com estoque crítico (estoque menor ou igual a 1 mês de

consumo) nas Unidades da Rede Básica e as respectivas providências para

normalização do abastecimento estão descritos na tabela as fls. n° 10.

São Paulo, 15 de Agosto de 2013.

Dr. Raulò' Renesto

R.F.: 647.160.9

SMS-3 - G.T.C

PR/pr



.CIOADÍDB

SAOPAÚLO
-— T| ;'■ ■' Secretaria Municipal da Saúde

Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO/SMS-G

Rua General Jardim, n°36 - 9o andar - Vila Buarque - São Paulo- SP.

Do Ofício N° 073/2013 - SMS-G

(TID10858965)

Interessado: CMSP

Assunto: Requerimento 43/13

Fls. n°13

21/08/2013

Ass.) ^p
Bruna Souza de Jesus

X-467054

CFO/SMS-G

SMS-G

Assessoria Parlamentar

Senhor Assessor,

Em atenção ao contido às fls. 02, e as informações prestadas às fls. 10 à 12

descrevemos:

1) Existe orçado para 2013 em SMS os seguintes valores, para aquisição dos

medicamentos:

• Fonte 00-R$49.531.331,00

• Fonte 02 - R$ 95.376.000,00

• Fonte 03-R$136.400,00

2) Estes valores poderão ser Suplementados no transcorrer do exercício

dependendo das necessidades apontadas.

QI/bsj

São Paulo, 21 de Agosto de 2013.

Adelaide Maria Bezerr/a Maia de Moraes
Coordene

CFO/SMS-G

í
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