
GRANDE SÃO PAULO, SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2022
www.metrojornal.com.br 02| {FOCO} 

1
FOCO

Editado e distribuído por Metro Jornal S/A, CNPJ 07.780.914/0001-61. 
Endereço: Rua Tabapuã, 41, 9ºandar
CEP: 04533-010, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil. 

FALE COM A REDAÇÃO: leitor@metrojornal.com.br | (11) 99952-3339

FALE COM O COMERCIAL: elizabeth.silva@metrojornal.com.br | (11)  99951-8363

O Metro Jornal, no Brasil, é uma joint 
venture do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação e da Metro Internacional. 

Dólar 

+ 0,06%  
(R$ 4,943)

Ibovespa 

- 1,86% 
 (107.876 pts)

Euro 

+ 0,42%  
(R$ 5,213)

Selic 

(+11,75 % a.a.) 

Cotações

Salário 

mínimo 
(R$ 1.212) 
 

Blocos

Carnaval  
de novo  
em julho

Depois dos desfiles em 

abril, a cidade de São 

Paulo inicia os preparos 

para colocar os blocos na 

rua nos dias 16 e 17 de 

julho. Quem tem bloco 

e quer participar precisa 

preencher formulário 

disponível no site da 

prefeitura até o próximo 

dia 8. Mais informações 

podem ser solicitadas 

pelo e-mail coord.

programa@prefeitura.

sp.gov.br.

A empresária Sheila Capra, 
38 anos, precisou procurar 
em seis farmácias diferen-
tes na região do ABC, em São 
Paulo, até encontrar amoxi-
cilina 400 mg (miligramas) 
para o filho de 2 anos que 
apresentou sintomas gripais. 
Três semanas depois, veio a 
dor de ouvido e a necessida-
de de amoxicilina 400mg 
com clavulanato. Mas depois 
de rodar por oito estabeleci-
mentos e não encontrar, op-
tou, com orientação médica, 
por comprar o de 250 mg e 
fazer as proporções das dosa-
gens. “Meu filho não reagiu 
bem, então o pediatra tro-
cou por claritromicina. Não 
encontramos também e ti-
vemos de dar azitromicina. 
O farmacêutico já nos infor-
mou que vai faltar dipirona 
e compramos três caixas.”

A saga da Sheila tem se re-
petido na vida de muitas ou-
tras famílias da Grande São 
Paulo ouvidas pela reporta-
gem. Em meio ao aumento 
de casos de síndromes gri-
pais entre as crianças, com 
leitos hospitalares próximos 
da ocupação máxima, medi-
camentos essenciais desa-
pareceram das farmácias. 
Além da amoxicilina, anti-
biótico bastante usado para 
infecções, as mães relatam 
dificuldade em encontrar 
remédios para dor e febre, 
como Alivium, Novalgina e 
Tylenol, além de Enteroger-
mina e Floratil, ambos para 
tratamento intestinal.

O desabastecimento já é 
sentido pelos pediatras, que 
receitam várias outras opções 
aos pais para substituição. O 
presidente do Departamento 
de Saúde Escolar da Socieda-
de de Pediatria de São Paulo, 
Fausto Flor Carvalho, afirma 
que a troca não é tão simples 
assim. “É uma questão bas-
tante complexa. Nem sem-
pre existem alternativas. Os 
profissionais têm preferên-
cias por alguns laboratórios, 
porque sabem de resultados 
melhores. Mas, neste momen-

Saúde. Mães relatam dificuldade para encontrar antibióticos e antitérmicos em farmácias da Grande São Paulo 

Pediatras receitam várias opções por conta do desabastecimento no varejo | EVANDRO LEAL/AGÊNCIA ENQUADRAR/FOLHAPRESS

Com gripe em alta, famílias 
peregrinam por remédios

to, indico até quatro.”
Ele conta haver preocupa-

ção com o desabastecimento 
também nos hospitais. “Em 
23 anos de profissão, nunca 
vi falta tão generalizada. É um 
dos piores momentos.”

A pediatra e neonatolo-
gista Marcia Dias Zani, sócia 
fundadora da Casa Anama, 
explica que há falta também 
de ocitocina nos hospitais, uti-
lizada na indução dos partos. 
“O problema parece ser cau-
sado por vários fatores, como 
matéria-prima  importada so-
frendo reflexos da guerra na 
Ucrânia e dificuldade de libe-
ração nos portos em função 
das greves de servidores, além 
de influência dos preços que 
subiram muito.”

 O desabastecimento ocor-
re em meio ao aumento já es-
perado para a época do ano de 
síndromes gripais nas crian-
ças, mas que parece ter sido 
agravado. “A saída de muita 
gente do isolamento e a di-
minuição do uso de máscaras 
contribuíram para isso”, diz 
Marcia. Na semana passada, 
85% dos leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) infantil 
na capital estavam ocupados. 

Vacina chega 
para crianças 
e grávidas 

Aliada no combate ao 
agravamento das sín-
dromes gripais, a vacina 
da gripe está disponível 
desde o fim de sema-
na para crianças entre 6 
meses e 5 anos de idade 
no estado de São Paulo. 
A partir de hoje, gestan-
tes e puérperas também 
entram no calendário

A vacina contra In-
fluenza é trivalen-
te, composta pelos ví-
rus H1N1, a cepa B e o 
H3N2, do subtipo Dar-
win, que causou os sur-
tos localizados no final 
do ano passado. A dose 
é gratuita e está dispo-
nível nas unidades bási-
cas de saúde.

Idosos e trabalhado-
res da saúde já estavam 
liberados para receber 
a imunização desde o 
mês passado.

Além da campanha 
contra a gripe, os pos-
tos vacinam as crian-
ças também contra o sa-
rampo. As doses podem 
ser tomadas simulta-
neamente. O público-al-
vo também são os entre 
seis meses e cinco anos, 
o equivalente a quase 
13 milhões de pessoas.
“É fundamental a cons-
cientização dos pais e 
responsáveis sobre a im-
portância da imuniza-
ção da vacinação con-
tra a gripe e o sarampo 
para as crianças. As va-
cinas são seguras e pro-
tegem contra formas 
graves da doença”, des-
taca a diretora de Imu-
nização de São Paulo, 
Núbia Araújo.  METRO

Gripe

O Sindusfarma (Sindicato da 
Indústria de Produtos Farma-
cêuticos) afirma que a falta de 
medicamentos pode estar re-
lacionada a “eventuais desa-
justes de estoques” por con-
ta da demanda aquecida. Mas 
a entidade diz não ter relatos 
de problemas na produção.

O Metro procurou por 
grandes laboratórios como 
EMS, Jassen e Sanofi para 
questionar sobre a queixa 
de desabastecimento. A EMS 
preferiu não se pronunciar.

A Jassen confirmou “insta-
bilidade temporária” na dis-
tribuição do Tylenol Baby no 
início deste ano, mas disse 
que a situação já foi norma-
lizada. Nas redes sociais do 
medicamento, consumidores 
de todo o Brasil questionam 
o desaparecimento. “Esta em 
falta? Já tem dois meses que 
procuro e não encontro aqui 
em Pojuca (BA)”, afirma uma 
seguidora. A última queixa 
foi registrada há cinco dias.

A Sanofi foi a única a não 
responder. No site do labora-
tório, há relatórios sobre me-
dicações com risco de desa-
bastecimento ou produção 

suspensa informados para a 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), pratica 
recorrente também em ou-
tros anos. Foram oito comu-
nicados desde março. Entre 
as causas, aparecem restrição 
da matéria-prima, atrasos na 
entrega, falta de materiais pa-
ra embalagem e restrição da 
capacidade produtiva. Em re-
lação ao Enterogermina, um 
comunicado de dezembro 
passado já alertava para difi-
culdade em importação e pre-
visão de normalização apenas 
para o fim de março. 

A Anvisa afirmou não ter 
instrumentos legais para ga-
rantir a oferta de medica-
mentos, mas que monitora 
o mercado para avaliar ris-
cos. Os laboratórios são obri-
gados a comunicar desabaste-
cimentos e descontinuidades 
inclusive em seus sites. “O 
mercado de medicamentos 
é dinâmico e apresenta flu-
tuações relativas aos procedi-
mentos de importação, esto-
cagem, cadeia de distribuição, 
dentre outros. Por isso, há 
possibilidade de faltas pon-
tuais”, diz em nota.  METRO

Laboratórios falam em 
desajustes nos estoques
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