
 

(HDB/ASTEC) 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE 
Edifício PARQUE CIDADE CORPORATE - Torre “C” – Sala 1105 - Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 9, Bloco “C”. 
CEP: 70308-200 - Brasília/DF 
TEL.: (61) 3222-3000– FAX: (61) 3315-2894 
www.conass.org.br – conass@conass.org.br 

OFÍCIO CONASS No 138 
Brasília, 12 de março de 2019. 

 
 
 
 
Assunto: Regularização de entregas de medicamentos referentes à Assistência 
Farmacêutica (Grupo 1A do CEAF). 
 

 
Excelentíssimo Ministro, 

 
O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma 

estratégia de acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) na qual a etapa de 
atendimento ao paciente é descentralizada às Secretarias Estaduais de Saúde (SES). As 
SES são responsáveis diretas pela dispensação dos medicamentos aos usuários do SUS. 
Dentre os medicamentos ofertados no CEAF estão aqueles que a aquisição é realizada de 
forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e distribuídos trimestralmente para as 
SES (Grupo 1A do CEAF). 
 

Em decorrência da baixa disponibilidade ou mesmo a não oferta de alguns 
medicamentos do Grupo 1A às SES durante o ano de 2018, foi estabelecido no Grupo de 
Trabalho de Ciência e Tecnologia da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que o 
Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF/SCTIE) disponibilizará mensalmente ao 
CONASS as informações a respeito da previsão de regularidade dos itens que não foram 
entregues em quantidade suficiente para atendimento da integral da necessidade das SES.  
 

Conforme informações enviadas pelo DAF/SCTIE no dia 11 de fevereiro de 2019, 
dos 134 medicamentos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, 24 não foram 
entregues na sua totalidade para atendimento do 1º trimestre de 2019. Destes, 13 
apresentavam alto risco de desabastecimento uma vez que não havia, na época, 
sinalização concreta de fornecimento complementar pelo MS para atendimento integral da 
necessidade. 
 

Situações de desabastecimento, a depender da intensidade e duração, causam 
problemas sérios de saúde pública, essencialmente para os pacientes portadores de 
doenças crônicas, como é o caso da maioria dos pacientes atendidos por meio do CEAF. 
Em decorrência disso, todo o processo assistencial é diretamente atingido, acarretando em 
consequências sociais, clínicas, e não menos importante, econômicas. São frequentes as 
situações de irregularidades no abastecimento dos medicamentos de compra centralizada 
pelo Ministério da Saúde, isso configura uma grande preocupação para os gestores 
estaduais no que diz respeito ao planejamento das ações de acesso e, principalmente, na 
qualidade e segurança do tratamento do paciente. 

 
 
 

A Sua Excelência o Senhor 
LUIZ HENRIQUE MANDETTA 
Ministro da Saúde 
 
C/c: Ao Secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos –  
SCTIE 
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Conhecendo os transtornos causados em decorrência da descontinuidade no 

abastecimento de medicamentos do grupo 1A do CEAF, o CONASS solicita ao Ministério da 
Saúde que dê prioridade a esse tema, agindo de forma célere para que os estoques sejam 
regularizados nas SES e não haja mais desabastecimento ou abastecimento parcial de 
alguns medicamentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

LEONARDO MOURA VILELA 
Presidente 

 


