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Ofício 00212021

Vitória cla Conquísta,25 de março de 2O2l

PREFEITURA MUIüCTPAL DE VITORTA DA CONQUISTAIBA

SECRETARIA MUIüCIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA
cof{QUrsTA

SECRETARTA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA
MINISTERIO DA SAÚDE

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

MII\ISTERIO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO RE.GIONAL DE FARMÁCTA

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCTE

COI\SELHO FEDERAL DE MEDICINA

COI{SELHO REGTONAL DE MEDICII\A DA BAHIA
AGÊNCIA NACIoI\AL DB vIGITÂxcTe SAI..{ITÁRIA

NUCLEO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

COI\SELHO MI]NICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA
coNQU ISTA

CONSELHO ESTADUAL DB SAÚDE / BAHIA
ASSEIVIBLEIA LEGISLATIVA DO BSTADO DA BAHIA
CAMAITA DE VERBADORES DE VITÓRTA DA CONQUTSTA
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ITE,F. DIFICULDADES PARA ABASTECIMENTOS DOS

ESTOQI.JES DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA OS

AT'ENDIMENTOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM

INTUI}AÇÃO- RTSCO IMEDIATO DE DESABASTECIMENTO

Nesta.

l:xtnos. Scnltrrres-

g Sincliciito clos IJospitais e F.stabelecimentos de Saude cla Região Sudoeste

tla tlahia - SINDFTSUDOESTE, que representa as uniclades hospitaiares da

rcgião surlocsle daRahia, inclusive o Instituto Brandão c1e Reabilitação- IBR,

a l.Jniclar'lc N4cdico de Urgência LTDA- IJNIME,C, a Ancho lnstituto de

r\1dro6gin l-'lpA. o I{CC- Flospital de Ctínicas dc Vitoria da Conquista

l.tcla, o S..1MtJIt- Scrviço clc Assistência Mcdica Urgência S/A, a Santa Casa

ilc Miscr.ic:oruia c1e Vitoria cla Conqr-rista c a Clínica Cirúrgica Santa Clara

l-tcla. corr.irtrltamente vêm, através deste instrumento, dar-lhes ciência das

riillculclatles pclas cluais vêm encontrando para abastecimentos dos cstoclues

clc medi-amcltos essenciais aos tratamentos de pacientes quc Ileccssitam

ilturbaçà,:. enl especial clas seguintes substâncias: Miclazolan. Pancurônio.

Itancurônio. lrentanila c derivados. Cisatracúrio, Atracurio, Propofol.

Cetamina. Ilcparina, Hcnoraparina c Not'adlenalina.

I)cntrc es laboratorios fornecedores de tais medicamclltos, que não estão

conscsr"iiirdo cletuar os at"rastccimcntos, estão a Cristirlia, União Química,

Irurotàrr1lt. Salofi/ Aventis, Irresenius, Nova Farma, Ter-rto e Itipolabor'

Segundo informações veiculadas através da imprensa, o Ministério da Saúde

requisitou, c1c alguns laboratórios, a produção, tendo como prioridade o
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abastecirnenro das unidades públicas, para após, abastecer as unidacles
Íilantrripicas c privadas.

cabe frisar que a rede hospitalar privada de vitória da conquista é
responsável por grande parte dos atendimentos a pacientes do Sistema único
de Saúde, particulares e de convênio da região Sudoeste do Estado da Bahia
e Norte de Minas Gerais.

Os referidos hospitais, juntos, ofertam quase 60 leitos em unidades de terapia
intensiva para pacientes com Covid, além de prestarem atendimentos a todo
tipo de paciente, inclusive os intemados em outros tipos de url e tantos
outros que necessitam cirurgias de urgência e emergência.

l:xistc Possibilidade rcal e imccliata cle c]esabastocimento clc tais
n-iedicanicnlos, caso tal situação não seja regulariza<Ía, o clue poderá gerar a
paralizaçrio clc grande parte clos atendimentos médicoy . tnrpituú..s ,\
populaçào, itlclusive a pacientes de [-ITI e aos que necessitam cirurrgias de
r-rrgêncilt c cnrctrgência, cttm risco concreto de agravamcnto à saude e mortc
tlc enli'r';rros.

Assinl. a enticlade sindical e os hospitais acima refcriclos cier"rtificarl os
órgãos. sLrprir descritos, da graviclacle e urgência cla situação, ao tempo clue
solicit,rrr mcdidas imediatas para sua solução, sob pena de graves e
irnediati,s riscos a população em geral.

;\ enlicllrde sindical, bem como as direções cle todos os hospitais acima
clescril«ls se colocam a clisposição para parlicipação clas tratativas para a
lesoluçào dc ral cluestão.

l)or fiLr. rc(rucrefir c]uc as respostas ao presente instrumento sejam
en clcrcç, cius li o e-mail si,clhsud oeste@yahoo. com. br.
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Em tempo, renovamos noSSoS votos de estima e consideraçáo' ao tempo em

que nos-colocamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas'

Âtenciosilmclltc,

Sindi tabelecimentos de Saúde da Região Sudoeste

da llahia - ESTE

Valéria Tupv
ds,HhttúâaffrtàBR

CRA-BA 17516

Unidade Medico de Urg,ência LTDA

de Andrologia LTDA
,//fefpe Nery de Souea /Veto

I /.Á Administrador HosPitalar
/W(h CRA-BA2i72S

Vitória da Conquista Ltda
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