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Quem somos

Atender aos municípios baianos em 

relação aos medicamentos da Atenção 

Básica 

Fortalecer a Assistência Farmacêutica dos 

municípios dando suporte às suas ações, 

promovendo a participação efetiva do 

farmacêutico, no sentido de favorecer o 

acesso e uso racional de medicamentos.

CAFAB
Coordenação da Assistência Farmacêutica na Atenção 

Básica



Assistência Farmacêutica no SUS

REQUISITOS BÁSICO ESPECIALIZADO ESTRATÉGICO

Financiamento Tripartite
Bipartite

(Estado e União)
União

Aplicação do recurso Valor per capita/ano
Aquisição centralizada e 

Ressarcimento (APACs)
Aquisição centralizada

Itens

Medicamentos da

RENAME / Insumos para

diabetes / Estruturação de

serviços

Medicamentos para CID’s

contemplados e 

tratamentos definidos em 

PCDT

Medicamentos para 

controle de endemias 

(Malária, Leishmaniose, 

Chagas, etc), 

Tuberculose, Hanseníase, 

HIV/AIDS, Toxoplasmose

e outros.

Regulamento

Portaria GM/MS nº 

1.555/2013,

Consolidação nº 1, 2 e 6, 

Resoluções CIB/BA nº 

152 e 153/2020, Portaria 

GM/MS nº 2.516/2020

Portaria Consolidação 

GM/MS nº 2 e 6

Portaria Consolidação 

GM/MS nº 2 e 6

Normativas específicas 

por Programa



Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica destina-se a garantir acesso

equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle

de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto

socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, desde que contemplados em

protocolo de tratamento previamente definido.



Ministério da Saúde

Aquisição Armazenamento Distribuição

Municípios

Armazenamento Distribuição Dispensação

Estados

Armazenamento Distribuição
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Medicamentos para Toxoplamose: Normativas

NT nº36/2017 – Informa a aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde

para aquisição dos medicamentos para toxoplasmose:

• Espiramicina 1,5 MUI comprimido

• Sulfadiazina 500mg comprimido

• Pirimetamina 25mg comprimido

O medicamento Ácido Folínico consta no Anexo I da RENAME vigente, e

neste sentido a sua aquisição, considerando a pactuação CIB 49/2015, é

de responsabilidade dos municípios.



Medicamentos para Toxoplamose: Normativas

NT MS nº 7/2020 – A toxoplasmose gestacional, toxoplasmose congênita e toxoplasmose

em PVHIV são de notificação compulsória conforme a Portaria de Consolidação nº 4, de

28 de setembro de 2017, anexo 1 do anexo V. Destas três formas, apenas HIV/AIDS

possui ficha de notificação específica no Sinan. As outras formas devem ser notificadas na

ficha de notificação individual.

NT MS nº 14/2020 – Apresenta fluxograma de diretriz nacional, para a condução clínica do

diagnóstico e tratamento da toxoplasmose gestacional e congênita.

Ressalta ainda que as recomendações estão apreciação interna para atualização, e que

até a publicação de nova diretriz nacional, deve-se seguir o fluxo apresentado na NT nº

14/2020.



Resumo NT nº 14/2020 – Fluxogramas conduta Toxoplasmose

1ª CONSULTA DE PRÉ-NATAL ATÉ 16ª SEMANA:

Sorologia:

• IGG (+) e IGM (+): conclusão que existe a possibilidade de infecção durante essa gestação. 

• Conduta: iniciar Espiramicina imediatamente. 

• Manejo: verificar o teste de avidez por IGG. 

a)Se avidez alta, conclui-se que a infecção é anterior a gestação e a orientação é de suspensão da 

Espiramicina. 

b) se a avidez for baixa, provável infecção aguda, mantém a Espiramicina e após a 16ª semana deve 

substituir o esquema terapêutico pelo esquema tríplice SD/P/AF;

• IGG (-) e IGM (+): conclusão que é uma infecção muito recente. 

• Conduta: iniciar Espiramicina imediatamente e após a 16ª semana deve substituir o esquema terapêutico 

pelo esquema tríplice SD/P/AF



Resumo NT nº 14/2020 – Fluxogramas conduta Toxoplasmose

1ª CONSULTA DE PRÉ-NATAL APÓS 16ª SEMANA:

• IGG (+) e IGM (+): conclusão que provavelmente a infecção ocorreu durante essa gestação.

• Conduta: iniciar Espiramicina imediatamente. 

• Manejo: verificar o teste de avidez por IGG. 

a)Se avidez alta, conclui-se que a infecção é anterior a gestação e a orientação é repetir o exame após 2-3 semanas e 

se persistir, a conduta deverá ser tomada pelo Centro de Referência Médico

b) se a avidez for baixa, provável infecção aguda, substituição imediata de Espiramicina pelo esquema tríplice SD/P/AF;

• IGG (-) e IGM (+): conclusão que é uma infecção muito recente. 

• Conduta: iniciar Espiramicina imediatamente. Repetir sorologia IGG e IGM em 2-3 semanas. 

a) Se IGG (+) e IGM (+), substituir Espiramicina pelo esquema tríplice SD/P/AF e manter esse esquema até final da 

gestação. 

b) Se IGG (+) e IGM (-), interromper a Espiramicina e repetir o exame em 2-3 semanas.





Profissionais Envolvidos

 Assistência Farmacêutica

o Farmacêuticos (DASF, BRS/NRS e 

Municípios)

 Vigilância Epidemiológica e Atenção 

Básica

o Técnicos das Regionais e Municipais



Logística de Ressuprimento

Municípios 

para BRS/NRS
•Mensal: 25º dia até o último dia do mês;

•Retiradas: entre 1º e 5º dia do mês

BRS/NRS* 

para CAFAB

•Mensal: 15º dia do mês;

• Utilizar Status do pedido mês subsequente: 

pedidos em 15/06 – para abastecer julho

* Municípios da Regional de Saúde de Salvador solicitam 

diretamente a CAFAB



Dados Considerados para Programação de Medicamentos

• Número de casos notificados;

• Consumo histórico de cada medicamento;

• Estoque atual de cada medicamento considerando lote e validade dos produtos 
armazenados;

• Entradas efetivadas referentes às programações anteriores;

• Planilha de registro de dispensação por paciente.



Programação de Medicamentos para Toxoplasmose

As solicitações de medicamentos devem ser realizadas pelos farmacêuticos das 

Assistência Farmacêutica Municipal através do SIGAF – Sistema Integrado de 

Gestão da Assistência Farmacêutica, com periodicidade mensal.



Programação de Medicamentos para Toxoplasmose

As programações devem vir acompanhadas de planilha, conforme modelo abaixo, 

registrando entre outros dados o número de notificação, idade gestacional ou a 

condição de tratamento (congênita, ocular, etc) e quantidade prescrita.



Notificação nos sistemas de 

informação em saúde
Gestão eficiente dos 

medicamentos

Acompanhamentos dos 

casos, controle e cura Orientação ao paciente

Papel integrado VIEP, Atenção Básica e AF



OBRIGADA! 

CAFAB:

oTelefones: (71) 3115-4328

o E-mail: dasf.afbasica@saude.ba.gov.br

dasf.dstaids@saude.ba.gov.br




