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Consultar Manifestação

Teor

Fale aqui
Solicitamos informações do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde,  sobre a disponibilidade do medicamento:   Abatacepte 

Recebemos diversos pedidos de ajuda sobre a falta desses medicamentos nas unidades da farmácia de alto custo de inúmeros estados do Brasil. Dessa forma solicitamos respostas para os seguintes 
questionamentos: 

1. A compra do medicamento abatacepte em questão está atrasada?  
2. Qual a data da última compra de abatacepte? 
3. Qual a quantidade  comprada de abatacepte? 
4. Qual período de abastecimento previsto pela compra de abatacepte? 
5. Qual a previsibilidade de pacientes em uso de abatacepte, para o período da compra realizada?   
6. Qual a previsibilidade de pacientes novos para estes medicamentos, para o período da compra de abatacepte realizada? 
7. Qual a quantidade de compra de abatacepte enviado para cada estado brasileiro? (Por favor enviar planilha em Excel descriminando o estado e quantidade enviada/remessa por períodos. 
8. Quem faz a entrega de abatacepte para as secretarias estaduais? 
9. Qual a previsão da próxima compra de abatacepte?  
10. Qual a orientação que devemos oferecer aos pacientes usuários de abatacepte que estão aguardando a disponibilidade na farmácia de alto custo do seu estado? 

Ressaltamos que, o medicamento em questão é utilizado para o tratamento de doença imunomediada, a descontinuação de seu uso traz sérios comprometimentos ao estado geral dos pacientes, 
onerando o sistema de saúde, com reativação de doença e sobretudo ampliando o custo socioeconômico desta doença em nosso país. ??Agradecemos a atenção e aguardamos as respostas de cada 
uma das perguntas enviadas. 

Anexos Originais

Não foram encontrados registros.

Manifestação

Tipo de manifestação
Acesso à Informação
Número

CORONAVÍRUS (COVID-19) (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS) ACESSO À INFORMAÇÃO (HTTP://WWW.ACESSOAINFORMACAO.GOV.BR) PARTICIPE (HTTPS://WWW.GOV.BR/PT-BR/PARTICIPACAO

Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (../../)
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO


 

 Entrar (../../Login/Identificacao.aspx)  Cadastrar (../Usuarios/AutoCadastroUsuarioCidadao.aspx)

https://gov.br/
http://www.saude.gov.br/coronavirus
http://www.acessoainformacao.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/participacao-social/
https://falabr.cgu.gov.br/
https://falabr.cgu.gov.br/Login/Identificacao.aspx
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Usuarios/AutoCadastroUsuarioCidadao.aspx
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25072.018357/2020-83
Esfera
Federal
Órgão destinatário
MS – Ministério da Saúde

Serviço
-
Órgão de interesse
-
Assunto
Medicamentos e Aparelhos
Subassunto
Tag
-

Data de cadastro
28/10/2020
Prazo de atendimento
03/12/2020
Situação
Concluída
Registrado por
Cidadão
Modo de resposta
Pelo sistema (com avisos por email)
Canal de entrada
Internet

Respostas e históricos de ações

Respostas

Publicação Tipo Responsável Decisão Especificação da Decisão Destinatário Recurso 1ª
Prazo para
rercorrer

 07/12/2020 10:15 Resposta
Conclusiva

SIC Acesso
Concedido

Resposta solicitada inserida
no Fala.Br

Coordenação-Geral do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica

17/12/2020−
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Encaminhamentos

Não foram encontrados registros.

Prorrogações

Publicação Tipo Responsável Decisão Especificação da Decisão Destinatário Recurso 1ª
Prazo para
rercorrer

Texto Prezado cidadão. 

O medicamento abatacepte faz parte do elenco do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), estando alocado no grupo 1A, com responsabilidade de 
financiamento e aquisição pelo Ministério da Saúde. Este medicamento foi incorporado no SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº24/2012, sendo atualmente disponibilizado aos 
usuários para Artrite Reumatoide, Artrite Idiopática Infantil, conforme os critérios de elegibilidade definidos nos respectivos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 

O último contrato referente a este medicamento foi assinado em 02/07/2020 e possibilitou a aquisição de 233.000 unidades de abatacepte de 125 mg e 20.000 seringas na 
apresentação de 250 mg. Além disso, já há um novo processo de aquisição em andamento. 

No que tange ao abastecimento do ano de 2020, informa-se que a programação para o 4º trimestre de 2020 foi atendido em 100%, com complementação, com exceção de São Paulo 
que não enviou dados referentes à complementação. Informa-se, ainda, que as entregas usualmente são efetuadas às SES pelas empresas contratadas pelo Ministério da Saúde. O 
quantitativo distribuído para as Unidades Federativas (UF) ao longo de 2020 está detalhado nos Quadro 1 e 2. (Vide Anexo)

informa-se ainda, que conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 60/2020/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, a única empresa com registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
notificou o Ministério da Saúde no dia 17 de novembro de 2020 acerca da descontinuidade de fornecimento do medicamento abatacepte 250 mg  frasco ampola (intravenoso).  Diante 
desse cenário, sugere-se a migração dos pacientes que atualmente utilizam o medicamento abatacepte 250 mg frasco ampola (endovenoso) para o uso de abatacepte 125 mg seringa 
preenchida (subcutâneo), lembrando que tal decisão deve acontecer a critério médico. Ressalta-se que essa possibilidade de migração não se estende aos pacientes menores de 18 
anos, uma vez que o medicamento abatacepte 125 mg seringa preenchida (subcutâneo) não é indicado para essa população. Assim, sugere-se que pacientes menores de 18 anos que 
façam uso do medicamento abatacepte 250 mg frasco ampola (endovenoso), sejam orientados a migrar, a critério médico e de elegibilidade, para outras opções terapêuticas ofertadas 
no PCDT. 

Destaca-se que a Coordenação-geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CGCEAF/DAF/SCTIE/MS) tem envidado esforços para manter regular o 
abastecimento da Rede, de modo a garantir o atendimento de todos os pacientes, sobretudo diante do cenário atual da pandemia do novo coronavírus, Sars-Cov-2. 

 

Anexos RESPOSTA SIC.docx SEI_25000.153207_2020_69.pdf

Histórico de ações

Data/Hora Ação Responsável Informações Adicionais

28/10/2020 22:41 Cadastro SIC Registro dos dados da manifestação

18/11/2020 19:30 Prorrogação SIC Resposta de manifestação prorrogada de 23/11/2020 para 03/12/2020

07/12/2020 10:15 Registro Resposta SIC Resposta Conclusiva

Data/Hora
Prazo
Original

Novo
Prazo Responsável Motivo Justificativa

Inclua ou
exclua um
grupo de

informações
da

manifestação
na

impressão
clicando

sobre seu
título.

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$ConteudoForm$ConteudoGeral$ConteudoFormComAjax$infoManifestacao$gvRespostas$ctl02$repeaterAnexos$ctl00$lnkAnexos','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$ConteudoForm$ConteudoGeral$ConteudoFormComAjax$infoManifestacao$gvRespostas$ctl02$repeaterAnexos$ctl01$lnkAnexos','')
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Voltar ao Topo ^

Respostas as pesquisas de satisfação

Não foram encontrados registros.

 Voltar à Página Inicial  Imprimir 

Data/Hora
Prazo
Original

Novo
Prazo Responsável Motivo Justificativa

18/11/2020
19:30

23/11/2020
23:59

03/12/2020
23:59

SIC Outros
motivos

Prezado(a) Cidadão(ã) 

Informamos que a resposta ao seu pedido não pode ser concluída no prazo estabelecido pela Lei nº 12.527/2012, ou seja, no prazo 
de 20 dias. Por essa razão, o pedido teve seu prazo prorrogado.  

Atenciosamente,
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