
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Superintendência de Assistência Farmacêutica – Rodovia Prefeito Américo Gianetti ,s/nº –12º andar – Edifício Minas -Serra Verde 

Belo Horizonte/MG-CEP: 31630.900  Fone: (31) 3915-9867 Fax: (31) 3915-9996 
e-mail:gmest.saf@saude.mg.gov.br 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

NOTA DE ESCLARECIMENTO SAF/SES 2015 

Epígrafe: Situação do abastecimento de medicamentos em Minas Gerais.  

Prezados (as) Farmacêuticos (as), 

Dentre todos os desafios colocados para a Superintendência de Assistência Farmacêutica 

(SAF) da SES-MG, a aquisição e distribuição de medicamentos são objeto e foco de todos os 

esforços neste momento inicial, tendo em vista a situação de desabastecimento estabelecida. 

 A partir do final do mês de fevereiro, com a mudança de gestão da SAF, observamos 

alguns desafios importantes a serem destacados: 

 Total de 165 itens de medicamentos em falta por problemas na gestão da aquisição; 

 Apenas 50 itens de medicamentos disponíveis para programação da 1ª distribuição do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF); 

 Modelo logístico centralizado não apresentando alternativas de substituição ou melhoria 

imediata. 

Diante das constatações supra, a SAF tem envidado esforços no sentido de obter 

resultados imediatos para reversão do cenário estabelecido. Alguns avanços já foram alcançados 

os quais passamos a indicar: 

 Antecipação da data de licitação dos itens faltantes para primeira quinzena de maio/2015; 

 Ampliação dos medicamentos disponíveis para programação da 1ª distribuição do CBAF 

de 50 para 106 itens; 

 Ampliação de 95 para 182 itens com disponibilidade total no elenco estadual de 

medicamentos; 

 Previsão de regularização da distribuição atual de medicamentos para maio/ junho;  

Por fim, é importante reiterar que as dificuldades que contribuem para o 

desabastecimento estão sendo enfrentadas de forma prioritária para reversão do cenário 

encontrado. Nossa expectativa é que, em breve, tenhamos resultados positivos e as farmácias do 

Estado estejam devidamente abastecidas.  
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