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À 

Vossa Excelência 

Deputado Federal 

Junior Bozella 

 

      

 

Em nome do Movimento Brasileiro de Luta Contra as Hepatites Virais – MBHV, e por 

demanda das Associações de Pacientes de Hepatites e Transplante de Fígado dele associadas, 

é que vimos apontar alguns tópicos, considerados prioridades do momento, tanto por 

pacientes como por atores de várias interfaces que detém a lide com as Hepatites Virais e 

Transplante de Fígado,  no intuito de que V.Excia possa, ao decorrer de seu mandato  e 

envolvimento na Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais –FPMCHV, 

buscar, implantar e implementar soluções para os mesmos. 

 

A seguir: 

 

1) Mudança na forma atual de dispensação dos medicamentos para Hepatites Virais, que  

é pelo componente especializado, para componente estratégico. 

 

- Os medicamentos para Hepatites B e C estão incluídos no rol de componente 

especializado, o que gera uma série de providências administrativas e de logística por 

parte dos serviços de assistência farmacêutica, que culmina com um tempo 

substancialmente elástico,  desde a saída do almoxarifado do Ministério da Saúde, já 

que é adquirido por compra centralizada por esse órgão, até a efetiva dispensação ao 

paciente. 

 

Os medicamentos especializados  não estão prontamente disponíveis, haja vista que é 

necessário montar um processo administrativo, que compreende a necessidade de 

juntada de grande número de documentos e exames, para submissão a uma avaliação 

feita por um auditor médico estadual, nas Secretarias Estaduais de Saúde. 

 Como essa regulação acontece em nível estadual, cada estado pode ter seu fluxo e os 

prazos para a entrega muito demorados. 

 
Se já estivessem incluídos no rol de medicamentos de componente estratégico, que são 

utilizados para doenças de caráter endêmico e alto impacto sócio econômico e que são 

regulados por instrumentos de controle  (como por exemplo o SICLOM para 

medicamentos de HIV), o paciente crônico das Hepatites Virais B e C teria pronto 

acesso em qualquer parte do território nacional, mediante a necessária e indispensável 

prescrição médica. 
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Obviamente que essas tratativas devem ser avaliadas junto à gestão do Departamento 

de IST, Aids e Hepatites do MS, sendo, por outro lado,  necessário enfatizarmos  que 

além do anseio das associações de pacientes, percebemos que especialistas e a própria 

gestão envolvida no planejamento do enfrentamento do agravo, vislumbram que essa 
migração de componente especializado para componente estratégico poderá ser um 

enorme avanço na assistência aos portadores de Hepatites Virais no Brasil. 

 

No intuito de subsidiá-lo para facilitar vosso apoderamento da questão, para 

eventualmente interceder junto ao Departamento de IST, Aids e Hepatites e 

Departamento de Assistência Farmacêutica, ambos do Ministério da Saúde, seguem 

abaixo links extraídos do site da Secretaria de Saúde de São Paulo, onde são 

destacadas as diferenças desses "componentes" da distribuição de medicamentos. 

  
COMPONENTE ESPECIALIZADO 
 http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-

dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-

especializado-da-assistencia-farmaceutica/ 

 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-

dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-

estrategico-da-assistencia-farmacêutica 

 

2) Medicamentos imunossupressores. 

 

            Falhas do governo federal têm exposto pacientes a riscos de rejeição de órgãos. 

             

            A falta de Micofenolato de Sódio (180 mg e 360 mg) e Tacrolimo (1 mg e 5 mg),  

            entre outros imunossupressores  atingiu um ponto crítico após dois anos de 

            instabilidades no fornecimento pelo  governo federal. Sem os remédios, os pacientes  

            correm o risco de rejeição dos órgãos e até mesmo de morrer. 

 

            A exemplo dos medicamentos para Hepatites Virais,  a aquisição e distribuição são 

            centralizadas no Ministério da Saúde.  

             

            São Paulo é o estado com maior consumo desses medicamentos no país. Desde o  

            segundo trimestre de 2016, a Secretaria de Saúde paulista como também outros 

            estados,  vem enfrentando problemas  para receber os produtos.  

            O governo federal vem atrasando as entregas e se recusando a liberar estoques de 

            segurança, que garantiriam o tratamento dos pacientes por 30 dias em caso de  

            interrupção do fornecimento. 

             

            O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação, com decisão de 18/12/2018    

            para que o Ministério da Saúde garanta a distribuição à rede pública do Estado de São  

            Paulo de medicamentos essenciais para o tratamento de pessoas submetidas a  

            transplantes de órgãos. 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmac%C3%AAutica
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmac%C3%AAutica
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmac%C3%AAutica
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            (AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5012590-05.2018.4.03.6100 / 9ª Vara Cível Federal de São  

              Paulo AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP) 

 

             

            Rogamos  pela intercedência do nobre parlamentar, bem como à todos os demais que  

            lhe fizerem coro na FPMCHV,  para que haja normalidade no abastecimento desses  

            medicamentos de uso contínuo e imprescindíveis à vida dos transplantados de órgãos.  

 

 

 

 

 

Contando com sua atenção e atuação, agradecemos sobremaneira vosso interesse pelo pleito, 

permanecendo no aguardo de vossa devolutiva. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Jeová Pessin Fragoso 

Diretor Presidente do Grupo Esperança 

 

 


