
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LEMBRETE: CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DE 

TALIDOMIDA 

Para a formação do Cadastro Nacional de Usuários de 

Talidomida pelo Ministério da Saúde, solicitamos que as 

Unidades Públicas Dispensadoras de Talidomida (UPDT) que 

utilizam Hórus oficiem esta informação mediante 

preenchimento do Anexo A, constante no Ofício 

25/2017/CAFB/SGAS/SES /MS, e para as UPDT que não 

utilizam Hórus, preencham a planilha do Anexo B, constante 

no Ofício 25/2017/CAFB/SGAS/SES/MS. Já foi compilado 

e enviado ao Ministério da Saúde os dados referentes aos 

atendimentos de 2014 e 2015, e em breve inicia o prazo 

para envio dos dados de 2016, conforme tabela abaixo, para 

o email cafses.tb.h@gmail.com  

Ano de atendimento dos 
Usuários de Talidomida 

Período de envio dos dados 
da UPDT para a SES 

2016  20/11/2017 a 01/12/2017 
 

 

CORREÇÃO DO MÊS DE 

COMPETÊNCIA DE INÍCIO 

DA ATUALIZAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO DA 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA BÁSICA 

Solicitamos atenção especial 

para correção do texto do BI 

15/2017, sobre a atualização 

no financiamento do 

Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica no 

âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Onde consta “A 

mudança entra em vigor a 

partir de setembro/2017.”, lê-

se “A mudança entra em vigor 

a partir de agosto/2017”. 

  

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SES PARA A MICRORREGIÃO DE CAMPO 

GRANDE EM DEZEMBRO 

No mês de dezembro/2017 ocorrerá distribuição de medicamentos mediante cronograma para os 

Municípios da Microrregião de Saúde de Campo Grande. Serão distribuídos medicamentos dos 

Programas de Saúde Hanseníase, Tuberculose, Talidomida, Saúde da Mulher, Repelentes, Dengue, 

IST-AIDS (insumos e medicamentos da sífilis), Alimentação e Nutrição, Diabetes, Cólera e 

Tabagismo. Exceto para os programas cujos quantitativos a serem distribuídos já são pré-definidos, é 

necessário que o Município envie a solicitação com pelo menos três dias úteis antes da saída do 

caminhão de Campo Grande, atentando-se à data de distribuição. Segue cronograma de distribuição 

para dezembro/2017 no BI Assistência Farmacêutica Estadual nº 17/2017. Observar as 

particularidades de solicitação de cada programa, conforme Cartilha Assistência Farmacêutica na 

Rede de Atenção a Saúde: Passo a passo para solicitação de medicamentos à SES. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SAÚDE 

DA MULHER 

Os medicamentos do Programa Saúde da Mulher 

serão distribuídos considerando a programação feita 

em 2016, correspondendo ao período de julho de 

2017 a junho de 2018. Em dezembro será 

distribuído quantitativo para atender três meses 

(janeiro, fevereiro e março/2018). Quem desejar 

alterar os quantitativos da programação, para este 

trimestre, favor informar até dia 20/11 no email 

cafsesms@gmail.com.   

 

REQUISIÇÃO PADRONIZADA PARA SOLICITAÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 

1.200.000UI e ESPIRAMICINA 500mg (1,5MUI) 

Devido ao grande número de solicitações, segue novamente as requisições padronizadas para a 

solicitação de benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI, e também para a solicitação de espiramicina 

1,5MUI disponibilizada para as Assistências Farmacêuticas Municipais. A disponibilização da 

benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI visa atendimento das infecções por microorganismos 

sensíveis à Penicilina G (a utilização desta benzilpenicilina adquirida pela Assistência Farmacêutica 

Estadual não está restrita à sífilis). A disponibilização da espiramicina 1,5MUI visa o atendimento de 

toxoplasmose.   

Favor fazer a solicitação apenas mediante preenchimento da requisição padrão. 

Informamos que os Municípios podem solicitar um estoque de benzilpenicilina e espiramicina para o 

atendimento de aproximadamente 3 meses.  

 

 

17/11/2017 

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SES PARA AS DEMAIS MICRORREGIÕES DE 

SAÚDE EM DEZEMBRO 

No mês de dezembro/2017 ocorrerá distribuição de medicamentos mediante cronograma para os 

Núcleos Regionais de Saúde, e destes posteriormente aos Municípios da Microrregião. Serão 

distribuídos medicamentos dos Programas de Saúde Hanseníase, Tuberculose, Talidomida, Saúde da 

Mulher, Repelentes, Dengue, Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, Ação 

Judicial, Oncologia, IST-AIDS, Alimentação e Nutrição, Diabetes, Cólera e Tabagismo. Exceto para 

os programas cujos quantitativos a serem distribuídos já são pré-definidos, é necessário que o 

Município envie a solicitação com pelo menos três dias úteis antes da saída do caminhão de Campo 

Grande, atentando-se à data de distribuição. Segue cronograma de distribuição para 

dezembro/2017 no BI Assistência Farmacêutica Estadual nº 17/2017. Observar as particularidades 

de solicitação de cada programa, conforme Cartilha Assistência Farmacêutica na Rede de Atenção a 

Saúde: Passo a passo para solicitação de medicamentos à SES. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

TABAGISMO 

Devido ao fim da Programação mediante 

FormSUS, determinado pelo Ministério da 

Saúde, solicitamos que os Municípios que 

tiverem grupo de Tabagismo em 

funcionamento, e que necessitem solicitar 

medicamentos para atender três meses 

(janeiro, fevereiro, março/2018) enviem 

solicitação para o email 

prevprim@saude.ms.gov.br. A distribuição 

ocorrerá em dezembro.   

 

DISTRIBUIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% 

FRASCO DE 500ML  

Informamos que os quantitativos a serem distribuídos de 

soro fisiológico 0,9% 500ml foram definidos pelo 

Programa da Dengue, para atender os meses de janeiro, 

fevereiro e março/2018. Foi estipulado o quantitativo a 

ser distribuído para aos Núcleos Regionais de Saúde e 

Municípios da Microrregião de Campo Grande. Os 

Municípios vinculados a Núcleo Regional de Saúde devem 

solicitar o quantitativo desejado diretamente ao Núcleo 

Regional de Saúde. 

DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTE 200ML  

Informamos que os quantitativos a serem distribuídos de 

repelente de insetos, contra Aedes Aegypti 200ml foram 

definidos pelo Programa do Bolsa Família. Foi estipulado o 

quantitativo a ser distribuído baseado no número de gestantes. 

Desta forma, não é necessário fazer pedido de solicitação, pois 

os volumes pré-estipulados serão distribuídos em dezembro, 

referente à novembro (retroativo), dezembro, janeiro, 

fevereiro, março e abril/2018. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 

1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL - 

SÍFILIS 

Informamos que os quantitativos a serem distribuídos de 

benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI para Sífilis, foram 

definidos pelo Programa do IST-AIDS. Foi estipulado o 

quantitativo a ser distribuído baseado no número de 

notificaçãoes. Desta forma, não é necessário fazer pedido de 

solicitação, pois os volumes pré-estipulados serão distribuídos 

em dezembro, referente para atender janeiro, fevereiro e 

março/2018. 

 

PORTARIA 938/2017 – TRANSMISSÃO DOS 

DADOS DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE 

DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE VIA WEB SERVICE  

Segue em Anexo Portaria GM/MS nº 938, de 7 de abril de 

2017. 

Informamos que o prazo para regularização da transmissão dos 

dados de sistemas próprios utilizados no controle da Assistência 

Farmacêutica começou a contar no dia 25/10/2017, com a 

homologação e disponibilização do serviço de web service pelo 

Ministério da Saúde. 

A partir do dia 22/01/2018 começará a ser cobrado pelo 

Ministério da Saúde a transmissão dos dados por web service, de 

todos os Municípios, Estados, Distrito Federal, estabelecimentos 

federais e Programa Farmácia Popular do Brasil.    

 

Os Municípios que utilizam sistema de informação próprio 

para controle de estoque da Assistência Farmacêutica devem 

iniciar o trabalho entre a empresa prestadora de serviço e o 

setor de web service do Ministério da Saúde a fim de cumprir 

com a exigência no prazo estabelecido. 

Contato do setor de web service do Ministério da Saúde – 

Jessé, fone (61)3315-3876. 

Os Municípios que utilizam Hórus não necessitam realizar a 

transmissão de dados por web service. 
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