Salvador, quarta-feira, 10 de novembro 2021
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BAHIA

Mais de 30
remédios estão
com entrega
atrasada

VEJA A LISTA
Estoque zerado Clozapina 25 mg, Dasatinibe 100
mg, Dasatinibe 20 mg, Deferasirox 125 mg,
Desmopressina 0,1 mg, Fenoximetilpenicilina
Potássica 80.000 UI/ML (solução oral), Galsulfase
5mg/5ml, Levetiracetam 750 mg, Olanzapina 10
mg, Riluzol 50 mg, Rivastigmina 3 mg, Rivastigmina 4,5 mg, Rivastigmina trandérmica 9 mg, Sildenafila 25 mg/, Sildenafila 50 mg, Sulfadiazina
500MG – Comprimido e Teriflunomida 14 mg

RISCO A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab)
informou ontem que notificou o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, sobre um atraso na
entrega de 37 medicamentos adquiridos de
modo centralizado pela pasta e que seriam
distribuídos para cidades e estados. Segundo
a Sesab, os medicamentos em sua maioria não
têm substituto, e o desabastecimento prejudica cerca de 15 mil baianos que precisam dos
remédios, para continuar o tratamento.
Os remédios em questão são usados para
tratar doenças oncológicas, renais, alzheimer, parkinson, anemia falciforme, esclero-

Na iminência de acabar Cinacalcete 30 mg,
Clozapina 100 mg, Deferasirox 500 mg, Etanercepte 50 mg/mL – Brenzys, Idursulfase 2
mg/mL, Insulina Análoga de Ação Rápida 100
UI/mL, Lanreotida 120 mg, Lanreotida 90 mg,
Mesilato de Imatinibe 100 mg, Mesilato de Imatinibe 400 mg, Pramipexol 1 mg, Pramipexol 0,25
mg, Rasagilina 1 mg, Rivastigmina 6 mg, Sildenafila 20 mg, Tafamidis 20 mg, Taliglicerase 200 UI,
Toxina Botulínica 100 UI, Ustequinumabe 45
mg/0,5mL, Vedolizumabe 300mg

se múltipla, hipertensão
pulmonar, artrite reumatoide, epilepsia e toxoplasmose.
“A frequente irregularidade no abastecimento dos estoques de diversos medicamentos vem sendo notificada de modo reiterado pela
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público Federal (MPF) e
ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
O último comunicado foi em
25 de outubro. Alguns destes
medicamentos são importados e outros não estão disponíveis para venda direta
ao público”, diz o superintendente de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde (Saftec), Luiz
Henrique d’Utra. O CORREIO não obteve retorno do
Ministério da Saúde.

Prefeitura inicia novas obras na Rua Henrique Dias contra alagamentos
CIDADE BAIXA O prefeito
Bruno Reis encerrou o discurso que autorizou o início
da segunda e terceira etapas
das obras de requalificação
da Rua Henrique Dias, uma
das vias que ligam a Praça
Irmã Dulce (Largo de Roma)
até as proximidades da Colina Sagrada (Bonfim). O local, segundo moradores, sofre com constantes alaga-

mentos quando chove forte
na Cidade Baixa.
Uma primeira etapa da
obra já foi feita e entregue
em setembro. Paralela ao
Caminho de Areia, a via tem
importantes pontos comerciais, residências, espaços
para atividades físicas, hospital, distrito sanitário, lar
de idosos e escolas.
“Não tem como fazer tudo

Neste ano, o
investimento
em manutenção
na capital foi de
R$ 113 milhões,
diz prefeitura

de uma só vez. Então, a
prioridade sempre foi proteger as áreas de risco. Somente este ano, o investimento em manutenção foi
de R$ 113 milhões. Então,
proteger áreas de risco, garantir saneamento básico e
resolver problemas históricos de drenagem na cidade
são as prioridades desta gestão”, declarou.

ENCONTRADO CORPO
DE IDOSA LEVADA
PELA CORRENTEZA
RUY BARBOSA Foi encontrado ontem o corpo de Nilzete
Leal, 62 anos, que havia desaparecido após ser arrastada
pela correnteza enquanto
tentava atravessar uma ponte
em Ruy Barbosa, na noite de
domingo (7), durante as chuvas. A prefeitura estimou prejuízo de R$ 7 milhões, com
mais de 55 famílias desabrigadas, suspensão das aulas e
do atendimento em postos de
saúde. Em Feira de Santana,
os bombeiros continuam as
buscas por um homem também levado pela correnteza
na Ponte do Rio Branco.

VACINADOS

2 MI

de baianos estão com a 2ª
dose da vacina contra a
covid-19 atrasada - 240
mil deles só em Salvador.
Ontem, na Estação da
Lapa, 1,5 mil pessoas foram
vacinadas, e a estratégia
segue até sexta-feira, das
8h às 16h, com aplicação da
1ª e 2ª doses para quem
tem 18 anos ou mais.
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