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Kit para intubação em UTIs pode
faltar em municípios baianos

RISCO Medicamentos considerados de primeira linha têm sido substituídos por outras opções

JANE FERNANDES

Pelo menos 20 municípios
da Bahia sinalizaram o risco
de falta do kit intubação em
hospitais e centros de saúde
para pacientes com Covid-19
na pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) na última
sexta-feira deste mês. O nú-
mero representa 27,8% dos
72 municípios envolvidos no
levantamento semanal da
CNM, respondido pelos pre-
feitos. A entidade não divul-
ga a lista dos participantes.

O percentual indicado no
último levantamento é su-
perior ao encontrado na se-
mana anterior (15/4), quan-
do 23,7% dos 139 municípios
participantes apontaram o
risco de desabastecimento.
Conforme a pesquisa mais
recente, 571 municípios bra-
sileiros sinalizaram iminên-
cia de falta dos produtos, en-
quanto 745 afirmaram ter
enfrentado esse problema
em algum momento deste
ano.

Em Juazeiro (região Nor-
te), quinto município mais
populoso da Bahia, a dire-
tora de assistência farma-
cêutica municipal, Renata
Almeida, reconhece que
atravessam um momento
complicado. O fornecedor li-
citado para abastecer o Hos-
pital de Campanha não tem
feito entregas regulares,
mas conseguiu alguns me-
dicamentos substitutos. “Os
médicos estão trabalhando
com todas as alternativas
que a gente possui”, ressal-
ta.

Dificuldades
Com um Centro de Enfren-
tamento ao Coronavírus e
outras cinco unidades de
pronto atendimento que po-
dem necessitar do kit intu-
bação, o município de Ca-
maçari tem enfrentado di-
ficuldade para comprar os
produtos. Por meio de nota,
a prefeitura informou que já
não têm alguns itens no al-
moxarifado central, mas as
unidades ainda dispõem
dos medicamentos, mesmo
que substitutos.

Diretor médico do Hospi-
tal de Campanha de Feira de
Santana, Francisco Mota es-

clarece que a maior falta tem
sido dos medicamentos
mais usados, chamados de
primeira linha, atualmente
escassos em todo o país, mas
que há disponibilidade de
outras opções. “Esses medi-
camentos que estamos
usando para substituir, não
temos previsão de que fal-
tem”, reforça.

Os sedativos, analgésicos
e bloqueadores neuromus-

culares para pacientes intu-
bados também são necessá-
rios nas salas vermelhas
UPAs (Unidades de Pronto
Atendimento) e policlínicas
municipais, não só para pa-
cientes com Covid-19. Se-
gundo Mota, a demanda
nesses locais é bem menor e
caso algum medicamento
falte, certamente poderá ser
cedido pelo Hospital de
Campanha.

Secretaria
da Saúde
do Estado
informou que
vem garantindo
os estoques
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Sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares são necessários nas salas vermelhas de UPAs e UTIs

Medicamentos
promovem
conforto e são
indispensáveis
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Mauro Adan, da Ahseb: redução da oferta no mercado

de 400% nos principais
itens do kit, quando com-
parados os preços pratica-
dos em fevereiro de 2020 e
março de 2021. Em alguns
casos, o incremento chegou
a 2000% dentro do período
citado, acrescenta.“Esse au-
mento de preço exacerbado
tem trazido dificuldade pa-
ra as instituições de saúde,
porque nós precisamos
comprar, não há opção de
não comprar”, reforça Adan.
Ele conta que o relatório foi
encaminhado para a coor-
denadoria da Defesa do Con-

sumidor do Ministério Pú-
blico do Estado para que a
variação de preços seja ava-
liada pelos órgãos compe-
tentes.

Por meio de sua assesso-
ria de imprensa, o Minis-
tério Público confirmou o
recebimento da represen-
tação da Ahseb, que foi dis-
tribuída, no dia 19 deste
mês, para a promotora
Thelma Leal. Segundo in-
formado, no mesmo dia,
ela solicitou mais informa-
ções sobre os aumentos aos
envolvidos.

Demanda pelo
kit intubação
eleva preço em
cerca de 400%

Para o presidente da Asso-
ciação de Hospitais e Servi-
ços de Saúde do Estado da
Bahia (Ahseb), Mauro Adan,
a redução do estoque e o au-
mento dos preços foram os
grandes impactos da eleva-
da demanda pelos medica-
mentos do kit intubação no
setor privado. Segundo
Adan, o estoque anterior era
de pelo menos 45 dias, o que
não tem sido possível man-
ter, mas ele não apontou o
novo período médio garan-
tido. “O que a gente não con-
segue é comprar a quanti-
dade que a gente comprava
antes, mas não tem falta de
medicações de nenhuma
natureza, e os hospitais
usam medicações substitu-
tas quando não encontram
uma marca específica”, ex-
plica.

Sobrepreço
Quanto ao sobrepreço, o pre-
sidente conta que a Ahseb
fez um levantamento com
hospitais sediados em Sal-
vador e identificou aumento

Medicamentos hipnóticos
(sedativos), para fazer o pa-
ciente dormir, analgésicos,
que combatem a dor, e blo-
queadores neuromuscula-
res, para gerar um relaxa-
mento da musculatura, são
indispensáveis para ofere-
cer o mínimo de conforto
aos pacientes intubados, ex-
plica o doutor em anesteseo-
logia José Admirço Lima Fi-
lho.

As três classes de medi-
camentos são usadas simul-
taneamente na preparação
do paciente para o procedi-
mento de intubação, que
consiste na introdução de
um tubo na traqueia, escla-
rece o médico. Depois cada
uma delas será ministrada
periodicamente de acordo
com a duração dos seus efei-
tos, ao longo de todo o pe-
ríodo no qual a pessoa es-
tiver intubada.

Segundo Lima Filho, em-
bora existam bons medica-
mentos disponíveis que não
são considerados de primei-
ra linha, a substituição dos

Três classes de
medicamentos
são usadas
de forma
simultânea

EX-PUGILISTA Sobrinho de Popó é
morto a tiros em tentativa de assalto

www.atarde.com.br /bahia

No sexto município mais
populoso do estado, Itabuna
(região Sul), a secretária de
saúde, Lívia Mendes Aguiar,
informa que a demanda do
Município é pequena, pois
abastece apenas a UPA ex-
clusiva para Covid-19 e não
tiveram problemas para
compra. Nos hospitais de Ba-
se e de Campanha, onde lei-
tos são oferecidos em con-
vênio com a prefeitura, hou-

ve dificuldade para garantir
abastecimento, mas as com-
pras são responsabilidade
dos gestores privados. Em
Salvador, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde informou,
por meio de nota, que não
registrou falta de insumos e
segue monitorando o esto-
que dos medicamentos. “O
MinistériodaSaúdeestárea-
lizando a requisição admi-
nistrativa destes medica-

mentos junto aos fabrican-
tes e enviando para os mu-
nicípios. A gestão municipal
também tem empenhado
esforços para compra dos
produtos com utilização de
recursos próprios”, comple-
tou a pasta.

Monitoramento
Em ofício remetido pelo Mi-
nistério da Saúde (MS) aos
secretários de saúde, na pri-
meira quinzena de abril, a
pasta reforça que o consumo
está sendo monitorado nas
unidades de saúde da rede
pública, por meio da dispo-
nibilização de formulário
para preenchimento sema-
nal. No entanto, ao ser ques-
tionado sobre o tema, o MS
não enviou detalhes do mo-
nitoramento.

De acordo com o informa-
do pelo Conselho Estadual
dos Secretários Municipais
de Saúde da Bahia, os for-
mulários são remetidos di-
retamente ao Ministério e a
instituição não tem dados
sobre quantos e quais mu-
nicípios teriam maior risco
de falta do kit.

Questionada sobre o risco
de desabastecimento, a Se-
cretaria de Saúde do Estado
(Sesab) garantiu que tem
“conseguido manter um es-
toque regulador que atenda
asunidadesem,pelomenos,
15 dias, em virtude de aqui-
sições realizadas pelo Go-
verno da Bahia”. A pasta co-
bra mais empenho do Go-
verno Federal, “sob risco de
colapso da rede nacional, so-
bretudo, atingindo os mu-
nicípios e filantrópicos, que
são as unidades mais vul-
neráveis às oscilações de
preço”.

Em coletiva do ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
realizada na última quar-
ta-feira, ele informou a rea-
lização de um pregão ele-
trônico internacional para
aquisição dos medicamen-
tos para intubação e o re-
cebimento de um total de 1,5
milhão de produtos do kit
até maio. A Sesab informou
ainda o recebimento de
102.600 mil ampolas de
itens do kit intubação en-
viadas pelo MS no início da
última semana, mas desta-
cou que a quantidade de
analgésicos e sedativos
atende a demanda média to-
tal de quatro dias e os neu-
robloqueadores são sufi-
cientes para apenas dez dias.
Os produtos foram enviados
comrótulosebulasemman-
darim, mas acompanhados
de “pequeno manual de
orientações sobre adminis-
tração e diluição em portu-
guês”.

Ascom SES / Divulgação

Remessa do kit
enviado pelo
Ministério da
Saúde

produtos impacta o tempo
que o paciente ficará intu-
bado e permanecerá numa
unidade de terapia intensi-
va (UTI). A explicação para
essa perda é a diferença no
tempo de duração dos efei-
tos dos hipnóticos e neuro-
bloqueadores considerados
de primeira linha e os de-
mais. Segundo o médico, os
medicamentos preferen-
ciais têm “meia-vida” mais
curta, permitindo que o pa-
ciente seja extubado mais
rapidamente quando seu
quadro clínico for compatí-

vel, sem necessidade de
aguarda várias horas até que
cesse o efeito da substân-
cia.
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José Admirço Lima Filho, doutor em anesteseologia


