CÂMARA MUNICIPAL DE S 1 'OCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

(PRESIDENTE)
Em

REQUERIMENTO N.°:

18 JUN. 2019

lAl-- 1)
r

Informar sobre o fornecimento de Sertralina na Policlínica
Municipal de Sorocaba.
CONSIDERANDO que este Vereador recebeu uma denúncia sobre falta do
medicamento Sertralina na Policlínica Municipal de Sorocaba, o que já ocorre a cerca de dois
meses

CONSIDERANDO que os munícipes que procuraram por este Vereador já
tentaram contato com a unidade de saúde a respeito do reabastecimento da medicação e não
obtiveram nenhuma previsão;

CONSIDERANDO que o Cloridrato de Sertralina (substância ativa) é
indicado no tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por
sintomas de ansiedade, em pacientes com ou sem história de mania, além de transtornos do
pânico, transtornos obsessivos compulsivos, fobia social e outros;

CONSIDERANDO que a interrupção da medicação faz com que os sintomas
das doenças citadas acima, até então controlados, retornem e acometam novamente os
pacientes, os impossibilitando de trabalhar e estudar, conforme relatos de munícipes a este
Vereador;

CONSIDERANDO que a depressão é considerada a quarta principal causa de
incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde, e já atinge praticamente 10% da
população mundial;
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CÂMARA MUNICIPALDE SOROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1)

Por qual motivo o medicamento Sertralina está em falta na Policlínica

Municipal? Qual é o protocolo nesses casos?

2)

Há alguma previsão (data) para que a unidade volte a receber o

medicamento e, dessa forma, a população seja plenamente atendida nesse tratamento?

3)

O medicamento Sertralina é oferecido em outras unidades de saúde do

Município? Se sim, em quais? Se não, por qual motivo há essa centralização?
4)

Em caso de falta do medicamento na Policlínica, como relatado por

munícipes, qual é a orientação do Poder Público para que esses pacientes não tenham o
tratamento interrompido? Existe outro medicamento semelhante com a mesma atuação?
Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja
encaminhada dentro do prazo legal, sob pena de infração aos §§ 2° e 3° do art. 104 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos
documentos oficiais das secretarias e departamentos.

Saladas sessões, 17 de junho de 2019
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