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Boa tarde,
Clara,
Segue as informações do Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde esclarece que tem des nado recursos crescentes para assistência farmacêu ca de todo o país. Este ano, o
orçamento federal na oferta de medicamentos e outros insumos de saúde é de R$ 18 bilhões, acima dos R$ 15 bilhões de 2016.
A legislação do SUS divide a responsabilidades entre os três entes federa vos – União, estado e município – na oferta e
dispensação de medicamentos. O ﬁnanciamento pela União é feito por repasse de recursos, ressarcimento e compra
centralizada (o Ministério faz a aquisição e entrega o produto).
Cabe ressaltar que quase a totalidade da compra centralizada do Ministério da Saúde se refere a produtos de alto custo e
tecnologia que são entregues aos estados, responsáveis pelo armazenamento e distribuição aos municípios – o orçamento deste
ano é de R$ 11,8 bilhões. Somente dois itens – insulina e an concepcionais – são adquiridos diretamente pela pasta e entregue
aos municípios.
O quan ta vo da compra centralizada é pactuado entre estados, municípios e União, conforme a demanda e o perﬁl
epidemiológico da região.
1. Qual foi o repasse para compra de remédios feito para BH e Fortaleza em 2016 e qual em 2017?
BELO HORIZONTE
A União des nou R$ 14,9 milhões para a assistência farmacêu ca no município. Em 2017, até novembro, foram R$ 13,9 milhões.
Há ainda o valor repassado aos estados e os medicamentos comprados diretamente pela União para distribuição pelo estado.
MINAS GERAIS
A União des nou R$ 124 milhões para assistência farmacêu ca para o estado, além do valor repassado diretamente aos
municípios mineiros e dos medicamentos entregues diretamente pela União. Em 2017, até novembro, R$ 91 milhões.
FORTALEZA
A União des nou R$ 13,1 milhões para assistência farmacêu ca no município. Em 2017, até novembro, foram R$ 13,6 milhões.
Há ainda o valor repassado aos estados e os medicamentos comprados diretamente pela União para distribuição pelo estado.
CEARÁ
A União des nou R$ 52,4 milhões para a assistência farmacêu ca no estado, além do valor repassado diretamente aos
municípios cearenses e dos medicamentos entregues diretamente pela União. Em 2017, até novembro, foram R$ 49,3 milhões.
2. Dos medicamentos com compra centralizada no MS, quantos foram enviados para BH e Fortaleza em 2016 e quantos em
2017?
Como explicado anteriormente, quase a totalidade da compra centralizada do Ministério da Saúde é entregue ao estado,
responsável por armazenar e distribuir o produto aos municípios e aos pacientes. Em relação aos dois itens que vão diretamente
do Ministério aos municípios – insulina e an concepcionais – seguem os valores:
- Belo Horizonte: em 2016 foram R$ 269,2 mil. Em 2017, até novembro, R$ 356,5 mil.
- Fortaleza: em 2016, foram R$ 272,5 mil. Em 2017, até novembro, R$ 447,4 mil.
É importante lembrar que, sendo o SUS um sistema tripar te, com responsabilidades compar lhadas entre estados, municípios
e União, cabe ao Ministério da Saúde a compra e o envio dos medicamentos para os estados, e esses têm a responsabilidade de
gerenciar e estabelecer um ﬂuxo de distribuição para os seus municípios que, por sua vez tem a responsabilidade de abastecer
as Unidades Dispensadoras de Medicamentos.
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De: Clara Becker [mailto:clara@lupa.news]
Enviada em: sexta-feira, 15 de dezembro de 2017 16:35
Para: ASSESSORIA DE IMPRENSA MINISTÉRIO DA SAÚDE - EXECUTIVA <imprensa.executiva@saude.gov.br>
Assunto: Demanda Agência Lupa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em
seguida apague-o.
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