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AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

• MONITORAMENTO DO KIT INTUBAÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS QUE REALIZAM INTUBAÇÃO RESPONDEM 

SEMANALMENTE, QUESTIONÁRIO GOOGLE FORMS



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

Justificativas apresentadas pelos fornecedores - múltiplos fatores

• - escassez ou atraso nos componentes químicos utilizados para a produção do Insumo 

Farmacêutico Ativo (IFA);

• - atraso na produção e consequente, atraso na distribuição;

• - alterações e supensões de vôos aéreos, impactam diretamente na logística de distribuição no 

mundo;

• - aumento de casos de covid em diversos países do mundo, o que provoca afastamento laboral, 

afetando todos os setores: aviação, indústrias, laboratórios, entre outros;



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

Justificativas apresentadas pelos fornecedores - múltiplos fatores

• - por conta das questões sanitárias, as etapas e exigências para as importações e exportações tem sofrido delongas nos 

prazos de liberação;

• - muitos medicamentos apresentaram aumento de consumo, o que impacta nos quantitativos produzidos pelas 

indústrias, provocando atraso nos prazos de entrega;

• - ocorre também que alguns medicamentos apresentaram importante diminuição em seu consumo, tal situação sinaliza 

para a indústria, diminuição na produção, fazendo com que a mesma tenha oferta de produtos com validade reduzida 

para o mercado.

Todos esses fatores impactam na capacidade produtiva das Indústrias e provocam instabilidade na oferta e disponibilidade de 

insumos no mercado local, nacional e mundial.



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

• MONITORA AF - APP PARA INFORMAR QUAIS OS MEDICAMENTOS ESTÃO EM FALTA E OS MOTIVOS

• 251 MUNICÍPIOS DO BRASIL - 27/06

• 1.747 NOTIFICAÇÕES 

• PRINCIPAL MOTIVO: ATRASO DO FORNECEDOR

• 16 MUNICÍPIOS DO ES

• Itens da Farmácia Básica e Hospitalar



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

• Diversas manifestações dos demais Cosems, do Conasems, do Conass, e diversas entidades AMIB, ISMP, 

REBRAENSP, SBA, SBRAFH, SOBRASP

• Essas orientações subsidiam os municípios nas respostas e orientações junto ao MPES

• Medicamentos em falta inclusive nas Drogarias e Farmácias Comerciais - Notícias na Mídia                                   



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

• Diante desse cenário é preciso encontrar alternativas, fortalecer ações de promoção e prevenção, intensificar

vacinas, uso de máscaras, uso racional de medicamentos, orientar a equipe a utilizar os itens que estão disponíveis.

• Trabalhar a racionalidade terapêutica com as equipes

• A maior causa do desabastecimento tem sido a falta de IFA

• Tem ocorrido falta de Contrastes para realização de exames



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

1. DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

• Resolução CM - CMED nº 07 de 01/06/22 - Nota Técnica nº 258/22 - libera teto de preços de 

medicamentos com risco de desabastecimento - até 31/12/22.

• PONTO DE CONTROLE - REUNIÃO SEMANAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - GTTAF

• RECORRENTE PONTO DE PAUTA NA CIT



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

2. LOSARTANA

• https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-determina-
recolhimento-de-lotes-do-anti-hipertensivo-losartana

• Recomendação da Anvisa para que a população não interrompa o uso

• Ata do SERP é da Indústria Prati Donaduzzi

• O recolhimento é em razão da presença da impureza AZIDO, insumo farmacêutico ativo com

potencial de provocar alteração capazes de causar danos as células humanas - essa situação só

foi verificada in vitro



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

2. LOSARTANA

• Os lotes da Losartana que estão em recolhimento foram os produzidos até SETEMBRO/21, os

lotes produzidos após essa data, já são com o IFA adequado.

• A orientação é o município identificar se teve compra dos lotes com problema e se ainda

possuem estoque, e substituir o da população - todo o estoque recolhido ou existente em

estoque, deverá ser identificado e realizado contato com o fornecedor, para saber dos

procedimentos de devolução.



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA

• Curso para formação em Cuidados Farmacêuticos na Atenção Básica - para atuar de forma

• Serviços clínicos dirigidos aos usuários com vistas a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas

• Contribuir de forma integrada a equipe multiprofissional

para que o paciente obtenha mehores resultados em saúde

• Atuação do farmacêutico clínico pode vir a minimizar as

situações de desabastecimento de medicamentos



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA

• INSTRUMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - IRSAF



AÇÕES EM ANDAMENTO

GTTAF - CONASEMS

3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA

• AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - ATS

• Atualização das REMUMES




