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COMUNICADO 
 

DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
 

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste explicar a falta de alguns medicamentos na 
Farmácia Municipal. 

 

Com a chegada do frio é esperado que os casos de síndromes respiratórias aumentem, 
mas este ano, em especial, esse fenômeno começou mais cedo e em grande intensidade, 
principalmente devido à volta das crianças à rotina escolar, após dois anos de isolamento. 
A Secretaria Municipal de Saúde vem recebendo vários relatos de pacientes que tiveram 
que peregrinar em busca de medicamentos comumente utilizados no tratamento dessas 
doenças. Mães e pais têm enfrentado dificuldades para encontrar, nas farmácias públicas 
e privadas, ao longo das últimas semanas, os medicamentos de uso infantil mais 
recorrentes, entre eles antialérgicos e antibióticos. 

 

CENÁRIO NACIONAL  

O aumento de casos de síndromes respiratórias, ao mesmo tempo em que as infecções 
pelo coronavírus voltaram a crescer no Brasil, também são apontados como motivos para 
o desabastecimento. Houve uma maior demanda por determinados medicamentos no 
início deste ano. 

 

QUAIS PROVIDÊNCIAS ESTÃO SENDO TOMADAS? 

O problema foi apresentado ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A 
entidade fez um levantamento nacional e pediu providências ao Ministério da Saúde e a 
Anvisa pedindo providências. As respostas, segundo o Conselho, são variadas como: 
desorganização do sistema de produção devido à pandemia, falta de insumos e matéria-
prima, falta de embalagens e aumento da demanda. 

Além das irregularidades de abastecimento da classe de medicamentos já citados, alguns 
medicamentos injetáveis como: Dipirona Sódica 500mg/mL e mais recentemente, Solução 
de Cloreto de Sódio 0,9% (soro fisiológico) tem sido reportados com extrema dificuldade 
de garantia de estoque tanto no setor público quanto no privado (CONASEMS, 2022). 

 

QUAL MOTIVO DO DESABASTECIMENTO? 

A razão do problema normalmente não está nas farmácias, mas nos fabricantes. O Brasil 
tem um problema estrutural de capacidade de produção e depende das importações de 
vários medicamentos em si ou dos insumos farmacêuticos ativos [o principal ingrediente 
de um medicamento], e, em 2022, os lockdowns na China por causa da COVID-19 e a 
guerra na Ucrânia afetaram o fornecimento. De acordo com a Associação Brasileira de 
Redes de Farmácias e Drogarias, a maior dificuldade para a chegada de insumos ao 
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País, levou o setor farmacêutico a enfrentar uma espécie de "efeito dominó" 
(ABRAFARMA, 2022). 

 

CENÁRIO MUNICIPAL  

A Secretaria de Saúde de São Mateus publicou uma lista com os medicamentos 
disponíveis e prazo para reposição através do link: www.remune.saomateus.es.gov.br. 
Além disso, a mesma destaca que está trabalhando constantemente na busca da 
regularização da situação. Conforme a lista alguns medicamentos já têm previsão para 
entrega, entretanto, outros estão sem prazo de regularização. Entre os medicamentos de 
maior impacto em falta na Rede Municipal estão: 

 

1.  AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG+62,5MG SUSPENSÃO ORAL  

2.  AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 

3.  AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 

4.  DEXCLORFENIRAMINA, 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 

5.  SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL  

6.  DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

7.  PROMETAZINA, 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

Vale ressaltar que a falta desses medicamentos não está relacionada à falta de recursos 
financeiros ou de tentativas de aquisição. Os processos de compra estão sendo 
realizados, mas alguns medicamentos estão em falta nos fornecedores. 
 

A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus entrou em contato com a Associação 
Mateense de Farmácias e Drogarias (AMAFAD) para verificar como anda a situação nas 
farmácias e drogarias da Rede Privada, que informou uma lista de medicamentos que as 
drogarias e farmácias comerciais estão encontrando dificuldade de manter o estoque:  

1.  ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE  

2.  ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE 

3.  AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE 

4.  AMBROXOL 7,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)  

5.  AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG+62,5MG SUSPENSÃO ORAL  

6.  AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 

7.  AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 

8.  BROMEXINA 8ML/5ML XAROPE 

9.  CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE 

10.  CEFADROXILA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 

11.  CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 

http://www.remune.saomateus.es.gov.br/
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12.  CEFUROXIMA 250MG/ML SUSPENSÃO ORAL 

13.  DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE 

14.  DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML + BETAMETASONA 0,25MG/5ML XAROPE 

15.  DIPIRONA 50MG/ML XAROPE  

16.  HEDERA HELIX 7MG/ ML XAROPE 

17.  LORATADINA 1MG/ML XAROPE  

18.  PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL  

19.  SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL  

 
Portanto, o desabastecimento de alguns medicamentos é uma realidade em todo território 
nacional, tanto na rede pública, quanto no comércio. A Secretaria Municipal de Saúde 
reconhece o problema e trabalha dentro de suas possibilidades para lidar com essa 
situação da melhor forma possível. 
 

O QUE FAZER? 

PROCURE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE 

No Brasil, temos muitos medicamentos aprovados para a mesma enfermidade, portanto, 
muitas vezes é possível a substituição de um medicamento por outro, sem prejuízo ao 
tratamento. Se você não está conseguindo achar o medicamento que precisa, converse 
com o profissional que prescreveu se é possível passar outro que esteja disponível. 

Mas atenção, nunca realize trocas por conta própria, você pode comprometer o 
tratamento e se expor a toxicidade e outros efeitos perigosos de medicamentos não 
indicados para a sua condição. 

Por isso quando houver desabastecimento de um determinado medicamento, o paciente 
deve procurar o profissional de Saúde que prescreveu o medicamento para que ele avalie 
a possibilidade de substituição. 
 

Atenciosamente, 
 

IARA ROCHA RIBEIRO 
Farmacêutica – UAF – São Mateus 

CRF/ES–7397 
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