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Prezado cidadão 
O medicamento baracitinibe faz parte do elenco do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
(CEAF), estando alocado no grupo 1A, com responsabilidade de financiamento e aquisição pelo Ministério 
da Saúde.  Este medicamento é indicado para tratamento de pacientes adultos com Artrite Reumatoide (AR) 
estabelecida, moderada a grave, que apresentaram resposta insuficiente ou intolerância a um ou mais 
MMCDs não biológicos e biológicos. Conforme os critérios de elegibilidade definido no respectivo Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicado por meio da Portaria Conjunta nº 16, de 03 de setembro 
de 2021. 

Ressalta-se que não há atraso na aquisição do medicamento em questão, estando vigente o Contrato nº 
189/2021, que possibilitou a aquisição de 36.660 unidades da apresentação de 2mg e 536.040 da 
apresentação de 4mg, quantitativos suficientes para atendimento de toda a demanda Rede SUS até agosto 
de 2024, considerando o consumo médio mensal do 1º trimestre de 2022.  

No que tange ao abastecimento do 4° trimestre de 2021 para os medicamentos baracitinibe 2mg e 4mg, 
informa-se que o quantitativo aprovado foi 100% atendido. Em relação ao 1º trimestre de 2022, 100% do 
aprovado sem complementação foi atendido, de acordo com programação encaminhada pelos estados. 
Informa-se, ainda, que as entregas usualmente são efetuadas às SES pelas empresas contratadas pelo 
Ministério da Saúde. 

Importante elucidar que a distribuição do medicamento ocorre de forma trimestral os Estados e Distrito 
Federal, de acordo com a necessidade informada pelas respectivas Secretarias Estaduais de Saúde (SES), 
conforme capitulado no artigo nº 104 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02, a saber: 

Art. 104. As Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal encaminharão ao DAF/SCTIE/MS a 
necessidade trimestral de cada medicamento de aquisição centralizada. 

Conforme os artigos nº 102 e nº 107, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, após a entrega dos 
medicamentos pelo Ministério da Saúde às Secretarias de Saúde dos estados e do DF, são destas a 
responsabilidade pela logística e dispensação dos medicamentos, conforme transcrições dos citados 
dispositivos: 

Art. 102. A dispensação dos medicamentos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde é de 
responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e seguirá os critérios 
estabelecidos nesta Portaria. 

(...) 
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Teor

Resumo
Falta de BARICITINIBE no SUS - informações sobre disponibilidade e prazo de regularização no
fornecimento
Fale aqui
O Movimento Medicamento no Tempo Certo,  têm recebido relatos de pacientes, que reportam a falta de 
BARICITINIBE  nas farmácias de alto custo, medicamento garantido por meio dos protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas do SUS.  

1.Solicitamos informações sobre a situação de contrato atual válido, validade deste contrato?
. 
2.Quantidade do medicamento comprado? 
. 
3.Quantidade do medicamento enviado para cada ente da federação no último trimestre de 2021 e primeiro 
trimestre de 2022? 
. 
4.E que seja informado a quantidade do medicamento em estoque e qual o período previsto de 
abastecimento deste medicamento no país? 
 . 
5. A quantidade do medicamento enviada para os entes da federação é compatível com a quantidade 
solicitada necessária para o período de abastecimento?? 
. 
Seguimos aguardando respostas, para que possamos orientar adequadamente nossos pacientes membros 
da associação de paciente.  

Anexos Originais

Não foram encontrados registros.
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