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Ref.: Conselho Nacional de Saúde – desabastecimento de medicamentos

 

Colega,

Com nossos cumprimentos, levamos ao seu conhecimento que na 330ª

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, que ocorreu nos dias 25 e 26/5/2022, o

Ministério da Saúde, por intermédio da diretora Ediane de Assis Bastos, do Departamento de

Assistência  Farmacêutica  e  Insumos  Estratégicos  (DAF),  abordou  o  problema  de

desabastecimento de medicamentos.

De acordo com o relatado, a falta de medicamentos, que está afetando o

mercado nacional e internacional, decorre dos efeitos da pandemia provocada pelo vírus Sars-

Cov2. Nesse período, a indústria farmacêutica se reestruturou para atender a alta demanda de

fármacos e demais insumos para o combate à Covid-19, impactando sobremaneira o restante

da cadeia de produção e distribuição. Além disso, o setor estaria sendo fortemente afetado
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pela  situação  geopolítica  atual,  notadamente  a  guerra  na  Europa  e  o  fornecimento  de

matérias-primas provenientes da Índia e da China para a produção desses produtos.

Na avaliação do cenário, o Ministério da Saúde julga que a situação é

transitória e em fase de regularização, uma vez que já se verifica, em muitos casos, melhora

nos processos de aquisição de medicamentos e demais insumos para a saúde.

Para  a  ciência  dos  Colegas,  em relação aos  fármacos em situação de

desabastecimento, citamos aqueles que o  Ministério da Saúde  detém responsabilidade de

aquisição, como informou a diretora da DAF:

Componente

Básico

Medicamento(s) em falta:

cloridrato de clidamicina - foram feitas tentativas de aquisição por meio de

pregões,  porém  encontrado  problema  em  todos,  tendo  sido  deserto  ou

fracassado por preço. Atualmente está na Coordenação Geral de Assistência

Farmacêutica Básica para adequação e providências necessárias. 

Componente

Estratégico

Observou que são medicamentos que as indústrias muitas vezes não querem

fabricar,  pois  atendem apenas populações de pequenos em países menos

desenvolvidos. Os atuais problemas que concentram nos fármacos:

•  amicacina –  foram  feitas  três  tentativas  de  pregões  sem  êxito;  foi

constatado problema  na  fabricação  nacional,  sendo  assim  foi  aberto

procedimento para compra emergencial  com cronograma de entrega com

prazo reduzido e alinhamento com o fornecedor para entrega em 10 dias; a

rede  foi orientada  a  fazer  a  substituição  por  outro  fármaco  enquanto  a

produção não é normalizada.

•  doxiciclina  –  também  foram  feitas  três  tentativas  de  pregões,  sendo o

último exitoso; entretanto, a entrega acabou sendo atrasada. 
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•  artesunato+mefloquina –  emitida  orientação  para  que  a  rede  faça  a

substituição  terapêutica  pelo  medicamento  arteméter+lumefantrina;  a

previsão  de  normalização  da  aquisição  está  programada  para  o  segundo

semestre de 2023.

•  anfotericina B / complexo  lipídico – há problema mundial de produção,

não há perspectiva de regularização;  a rede foi  orientada a utilizar,  como

alternativa terapêutica,  a aquisição na forma liposomal,  mesmo sendo de

maior custo.

Componentes

Especializado

Medicamentos em falta:

•  deferasirox 125mg –  fracassados dois pregões e a aquisição emergencial,

por  restarem desertas;  agora  há  possibilidade  de  aquisição  internacional

tendo a OPAS como intermediadora; 

• levetiraceram 250mg – fechada a ata de contratação com empresa o que

indica normalização no abastecimento;

• sildenafila 50mg –  foi  reaproveitado ata de pregão fracassado; a rede foi

orientada a substituir pelo mesmo medicamento, mas de 25mg;

• trientina – problema de negociação do preço com o fornecedor, em razão

do  aumento  de  1152,85%  em  relação  ao  último  contrato;  foi  realizada

reunião com a Conitec para se identificar possíveis soluções.

Para evitar a falta desses fármacos na rede  SUS, o MS  está adotando,

como  precauções:  (i) antecipação  dos  processos  de  compras  dos medicamentos  dos

componentes  estratégico  e  especializado  para,  respectivamente,  10  meses  e  12  meses,

conforme as disponibilidades em estoque;  (ii) monitoramento das situações ensejadoras de

CAOP de Proteção à Saúde Pública
caop.saude@mppr.mp.br

mailto:caop.saude@mppr.mp.br


aumento de consumo para priorizar os processos aquisitivos; e (iii) formação de força tarefa

para antecipar a abertura dos processos e aprimoramento do monitoramento interno.

No  que  concerne aos  medicamentos  que  são  de  aquisição  sob  a

responsabilidade dos Estados e Municípios, informou-se que foram feitas diversas reuniões

entre  o  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (Conass)  e  a  Secretaria  de  Ciência,

Tecnologia,  Inovação  e  Insumos  Estratégicos  em  Saúde  (SCTIE/MS),  com a  formulação  de

diagnósticos e de possibilidades de soluções.  Foram identificados,  no período, mais de 20

medicamentos  sob  risco  de  desbastecimento,  com  procedimentos  licitatórios  desertos  ou

fracassados.  As  justificativas  apresentadas  pelos  fornecedores  foi  o  aumento  do  custo  de

produção.

Ao  final  da  exposição,  os  Conselheiros  Nacionais  de  Saúde  teceram

críticas ao Ministério da Saúde, em especial ao fato de concentrar esforços para viabilizar a

aquisição unicamente de medicamentos que são de sua responsabilidade, enquanto que os

municípios,  com  menor  capacidade  de  negociação  com  o  mercado  internacional,  não

conseguem adquiri-los em quantidade suficiente para atendimento de suas demandas.

Outra crítica foi dirigida à falta de protagonismo do SUS na produção de

medicamentos,  não  podendo  ficar  sempre  dependente  das  contingências  globais  e  do

interesse da indústria.
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Sendo o que tinha a informar, renovamos-lhe nossas manifestações da

mais elevada consideração.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA

PROMOTORA DE JUSTIÇA

DANIEL PEDRO LOURENÇO

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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