Denuncie aqui a falta de medicamentos no SUS para o tratamento de
doenças imunomediadas: reumatológicas, dermatológicas e doenças
inflamatórias intestinais
Denuncie a falta de medicamentos no SUS para tratamento de doenças imunomediadas reumatológicas,
dermatológicas e doenças inflamatórias intestinais, preenchendo online o formulário de denúncias neste
link:

https://pt.surveymonkey.com/r/faltademedicamentoSUS (function(t,e,s,n){var
o,a,c;t.SMCX=t.SMCX||[],e.getElementById(n)||(o=e.getElementsByTagName(s),a=o[o.length1],c=e.createElement(s),c.type=”text/javascript”,c.async=!0,c.id=n,c.src=”https://widget.surveymonkey.co
sdk”); Create your own user feedback survey
/li>
Para o Ministério da Saúde nunca está faltando medicamento. Para os pacientes e secretarias estaduais
de saúde, os medicamentos de responsabilidade do Ministério da Saúde, sempre tem alguns
componentes em falta. Para tornar público, quais medicamentos estão em falta e quais os estados
desabastecidos, a Biored Brasil, disponibiliza este formulário eletrônico do Movimento Medicamento no
Tempo Certo #MTC, que defende o direito do fornecimento regular de medicamentos nas farmácia de
alto custo para o tratamento de doenças crônicas imunomediadas, entre elas as doenças:
Dermatológicas: Hidradenite Supurativa e Psoríase.
Inflamatórias Instestinais: Doença de Crohn – Retocolite Ulcerativa.
Reumatológicas: Artrite Reumatoide, Artrite Idiopática Juvenil, Artrite Psoriásica,
Dermatomiosite/Polimiosite, Espondilite Anquilosante, Esclerose Sistêmica, Lúpus, Osteoporose.

Como funciona o formulário?
1. O paciente ou familiar, registra a falta de medicamentos neste formulário;
2. A Biored Brasil, ao receber os dados, envia questionamentos ao gestor público responsável pela
desassistência farmacêutica;
3. Os resultados das denúncias registradas são publicados em nossos blogs e redes sociais
4. Os dados coletados são enviados de formar quantitativa aos meios democráticos de participação
social;
5. Os pacientes que autorizarem contato, serão contactados pelo meio de comunicação selecionado
no formulário;
6. Mensalmente publicamos o cenário da falta de medicamentos, conforme os dados apontados pelo
preenchimento deste formulário. As publicações são realizadas nos seguintes blogs da Biored
Brasil, BlogAR e Grupar/EncontrAR.
7. Disponibilizamos um grupo de Whatsapp para facilitar o contato e doação de medicamentos entre
os pacientes.
8. Em concordância com a legislação brasileira vigente de proteção de dados, os dados pessoais
coletados serão mantidos em sigilo, a Biored Brasil e as 41 associações de pacientes filiadas,
utilizarão estes dados de forma quantitativa e qualitativa para defender a garantia de acesso aos
pacientes crônicos brasileiros, buscando de forma democrática e participativa estabelecer diálogos
construtivos com a gestão pública nas mais diversas esferas.
Biored Brasil é um projeto de defesa dos pacientes, coordenada pelo Grupo de Apoio ao Paciente de
Ribeirão Preto e Região, inscrita no CNPJ nº 07.020.459/0001-04.
Acompanhe as publicações sobre falta de medicamentos no Brasil:
Biored Brasil: https://www.bioredbrasil.com.br/category/falta-de-medicamentos-no-sus/
BlogAR: https://artritereumatoide.blog.br/categoria/falta-de-medicamentos/
Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: contato@bioredbrasil.com.br ou no Whatsapp (16)
3941-5110.
Publicação atualizada em 7 de janeiro de 2021.
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