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REQUERIMENTO N.°: (i L 1677
Reitera pedido de informações a respeito do fornecimento do
Cloridrato de Sertralina na Policlínica
CONSIDERANDO que em 18 de junho este vereador enviou requerimento
ao Executivo solicitando informações a respeito do fornecimento de Cloridrato de Sertralina
pela Policlínica em Sorocaba, medicamento que segundo pacientes estava em falta;

CONSIDERANDO que em resposta a este requerimento, no dia 10 de julho,
o poder público informou que houve uma falha pontual, porém que o medicamento já havia
sido reposto e estava com sua dispensação sendo realizada normalmente;

CONSIDERANDO que após este vereador publicar a resposta oficial do
Executivo em suas redes sociais, diversos munícipes se manifestaram dizendo que o
medicamento continuava em falta, pelo menos para parte dos pacientes;

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 destes munícipes;
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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;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, solicitando responda as questões abaixo:

1)

Qual a situação atual envolvendo o fornecimento da Sertralina? O

problema do desabastecimento foi resolvido apenas para uma parte dos pacientes?
2)

Quantas pessoas recebem o medicamento atualmente em Sorocaba?

Qual a quantidade de medicamento dispensada?
3)

Qual a quantidade de medicamento adquirida pela Prefeitura em

4)

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

julho?

medicamento e, dessa forma, a população seja plenamente atendida nesse tratamento?
5)

Qual a orientação para os pacientes que não estão conseguindo o

medicamento pela Policlínica e estão com seus tratamentos interrompidos?

Por fim, REQUEIRO que a resposta do presente requerimento seja
encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 10 do art. 34 da Lei Orgânica do
Município e dos §§ 2° e 3° do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e
departamentos.

Sala das sessões, 23 de julho de 2018.
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