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Distribuição da pílula do dia
seguinte é falha na Grande São
Paulo

VIVIANE VECCHI
DE SÃO PAULO

A distribuição da pílula do dia seguinte é falha em postos de
saúde da região metropolitana de São Paulo.

Na semana passada, a reportagem da Folha visitou seis
UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no ABC e encontrou
entraves na retirada dos remédios em cinco delas.

Na UBS São João, em Mauá, não havia o medicamento.
Funcionários informaram que, para obter uma receita, seria
necessário agendar uma consulta com o ginecologista, com
data disponível somente para o mês de maio.

Consultada, a prefeitura afirmou que todas as unidades têm
o contraceptivo de emergência em estoques e que irá apurar
o que houve.

Em Santo André, a pílula estava disponível na UBS da Vila
Humaitá, mas, no horário em que a reportagem esteve na
unidade, não havia médico para prescrevê-la.

Seria necessário agendar consulta com o ginecologista
(também só em maio).

A Prefeitura de Santo André informou que foi um episódio
isolado, pois naquele dia o ginecologista que atende no
período foi convocado para uma audiência pública.

Em São Bernardo do Campo, uma funcionária da UBS do
Demarchi disse que não tinha o medicamento.

Segundo a prefeitura, todas as unidades têm o contraceptivo
de emergência em estoque e, provavelmente, o remédio não
foi entregue por falta de receita.

Em dois postos de São Caetano do Sul a orientação foi
procurar uma unidade especializada em saúde da mulher,
pois somente lá é que a pílula era distribuída.
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No centro de referência, o medicamento foi obtido sem
dificuldade. A prefeitura confirmou que a distribuição é
feita somente naquela unidade e que, em caso de
adolescentes, é necessário o consentimento assinado dos
pais.
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