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   Teresina, 06 de abril de 2020

Informe Sobre Dispensação de Medicamentos da Tuberculose

                A Secretaria Estadual de Saúde através da Gerência de Atenção à Saúde/ Coordenação
de Atenção às Doenças Transmissíveis/ Supervisão de Tuberculose, vêm através deste informe
que diante do atual cenário de Emergência em Saúde Pública em decorrência da infecção huma-
na pelo coronavírus (COVID-19), é muito importante organizar a dispensação dos medicamentos,
para otmizar os estoques existentes e minimizar os riscos de falta futura. considerando a possibi-
lidade de paralisação temporária de algumas  empresas produtoras de insumo Farmacêutco At-
vo (IFA) e limitação de transporte aéreo e terrestre,  poderá ocorrer falta de medicamentos e in-
sumos dos programas de tuberculose,(PNCT/MS).

     Nesse sentdo o Ministério da Saúde está em contato direto com os laboratórios produtores de
todos os medicamentos da tuberculose na tentatva de prever atrasos nas entregas. Atualmente
duas empresas alertaram sobre possíveis atrasos: a Sanof com atraso na entrega da rifampicina
suspensão (Conforme Ofcio Conjunto Nº2/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS de 24 de março de 2020) e
ao laboratório produtor da dose fxa combinada de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etam-
butol (4 em 1) informou possível atraso na entrega, ainda sem previsão de normalização. Como
ainda não está claro quando o cenário mundial será normalizado, e possivelmente, mais laborató-
rios produtores podem ser afetados, é de suma importância a gestão adequada dos medicamen-
tos, com controle de estoque e não dispensar por mais de 30 dias nenhum dos medicamentos
para tratamento da tuberculose.

       Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fzerem necessários pelos telefo-
nes: (86)3216-3663,99944-6942 e-mail: tuberculose@saude.pi.gov.br   Agradecemos antecipada-
mente sua colaboração e apoio. Segue orientação sobre as peças da Campanha 2020 que po-
dem ser acessadas através do links: http://www.aids.gov.br/pt-br/campanha/campanha-nacional-
de-luta-contra-tuberculose

Atenciosamente,

.
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