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Monitoramento e avaliação do impacto do coronavírus, sobre

o acesso a medicamentos da Assistência Farmacêutica

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos

desafios para o Sistema Único de Saúde (SUS) e

diante da dificuldade de acesso a medicamentos

e da continuidade do tratamento de pacientes

com doenças crônicas, a Biored Brasil vem

discutindo o impacto da pandemia no

desabastecimento de medicamentos no sistema

público de saúde e para isso, iniciamos a coleta

de dados por meio de um formulário eletrônico

que pode ser acessado neste link:

https://pt.surveymonkey.com/r/medicamentonot

empocerto 

Em junho de 2020, realizamos o evento

“Um Olhar para as Doenças Crônicas,

além do Coronavírus – Impacto da

Pandemia no Desabastecimento de

Medicamentos”, onde apresentamos os

dados iniciais da denúncia sobre falta de

medicamentos de alto custo.

Somente no último semestre de 2020 foram registrados a média de 600

denuncias por mês, totalizando 3.600 pedidos de ajuda enviados por

pacientes que encontram-se sem medicamentos, ou enfrentaram

desabastecimento durante este período..
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Cenário do desabastecimento de medicamentos no SUS é

revelado por pesquisa da Biored Brasil

O cenário do desabastecimento de medicamentos de alto custo, no último semestre de

2020, é relevado pelo resultado da pesquisa realizada com 3.600 pacientes voluntários

que conviviam com as seguintes doenças: dermatologia (68) , doenças raras (218),

doenças reumáticas (2308), doença inflamatória intestinal (828), doenças neurológicas

(177) e oncologia (126).

Os dados apurados indicam que 39 medicamentos de uso contínuo tiveram irregularidades

no fornecimento, 88% dos pacientes chegaram a ficar sem nenhuma dose do

medicamento, 32% ficaram sem medicamento por mais de 2 meses, 28% esperaram mais de

30 dias pela regularização no fornecimento. 

Na avaliação geral, 78% dos pacientes declaram que a pandemia, teve impacto negativa

sobre a manutenção do tratamento de sua doença crônica não transmissíveis. Confira o

resumo dos dados coletados:A Biored Brasil, o Grupo EncontrAR e o Grupar-RP, desde

abril de 2020, vem solicitando esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre as

dificuldades enfrentadas pelos pacientes, porém, infelizmente o Ministério da Saúde

somente tem nos respondido por meio dos questionamentos enviados no Portal de Acesso

a Informação.

A pesquisa sobre a falta de medicamentos tem o objetivo de receber a denúncia da falta de

medicamentos e dialogar com o Ministério da Saúde e demais órgãos competentes sobre

os desafios enfrentados pelos pacientes, no entanto a Biored Brasil, o Grupo EncontrAR e o

Grupar-RP, desde abril de 2020 não estão recebendo respostas do Ministério da Saúde,

desta forma durante 2020 a única comunicação que temos com o Ministério da Saúde, tem

sido por meio de questionamentos via Portal de Acesso a Informação.

O Ministério da Saúde, de uma geral nos responde informando que o fornecimento

encontra-se regular e que não existe desabastecimento, sugerindo sempre que o problema

seja da gestão da Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, ao conversar com o gestor

estadual, descobrimos que o medicamento encontra-se em falta. Voltamos a questionar o

Ministério da Saúde solicitando a Nota de Remessa e não recebemos a nota, deixando

claro que existe problema na compra e logística do Ministério da Saúde. 
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Resumo dos dados coletados de 3.600 pacientes com

irregularidades no fornecimento de medicamentos nas

farmácias de alto custo de todo o Brasil
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Questionamentos ao Ministério da Saúde

Portal de Acesso à Informação
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