
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Procuradoria-Geral de Justiça

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública

Ofício Circular nº 10/2022-CAOPSAU Curitiba, 12 de julho de 2022.
Objeto: falta de insumos e medicamentos

Colega,

Com nossos cumprimentos, informamos que o CAOP Saúde vem

acompanhando com particular atenção noticiados eventos de desabastecimento de

medicamentos e insumos na rede de saúde.

Como se sabe, tal situação tem origem em diferentes e

complexos fatores como: a alta do dólar; a dificuldade de aquisição de insumos para

fabricação; a guerra na Europa; as medidas restritivas adotadas pela China para conter

novos surtos da Covid-19; as limitações adotadas pela da Índia (tanto quanto aquela,

provedoras substanciais de insumos farmacêuticos); a inflação na saúde; o aumento

das fontes de energia e os entraves a respeito que se encontram no âmbito próprio da

gestão dos entes federativos.

No Ofício Circular n. 9/2022 CAOP Saúde de 1° de julho, já se

noticiara a preocupação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), externada na Reunião

Ordinária realizada entre os dias 25 e 26 de maio1, do que resultou a publicação da

Recomendação n. 19, de 39 de junho de 20222. No referido documento, a entidade, ao

2 Vide:

1 Vide:
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2022/Oficio_Circular_09_2022/Of_Circ-
09-2022_1.pdf

https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2022/Oficio_Circular_09_2022/Of_Circ-09-2022_1.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2022/Oficio_Circular_09_2022/Of_Circ-09-2022_1.pdf


dar a dimensão da crise, manifesta-se indicando ao Ministério da Saúde e órgãos de

controle:

Ao Ministério da Saúde:

I - Que realize levantamento na rede hospitalar, pública e privada, de

todos os itens que se encontram em dificuldade de abastecimento;

II - Que informe ao CNS, semanalmente, todos os medicamentos do

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) em

situação de desabastecimento na rede pública, indicando os respectivos

motivos, para que o Controle Social possa acompanhar a efetividade do

acesso a estes medicamentos;

III - Que seja provocada uma reorganização junto à indústria para estabelecer

estratégias para regularização da entrega medicamentos;

IV - Que o Departamento de Assistência Farmacêutica reassuma seu papel

estratégico, para implementação, de forma integrada, das Políticas Nacionais

de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos;

V - Que o Departamento de Assistência Farmacêutica estabeleça um plano de

comunicação efetiva e transparente com o controle social;

VI - Que organize a retomada dos investimentos públicos ao Complexo

Econômico Industrial da Saúde como agenda estratégica para o Brasil, que

perpasse pelo fortalecimento dos laboratórios oficiais, e construção de

ferramentas para as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs),

tendo como visão estratégica a política industrial;

VII - Que assuma a implementação de programas de produção de

medicamentos órfãos através dos laboratórios oficiais. (grifos nossos)

À Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa):

Que monitore o mercado global de medicamentos e defina uma agenda

regulatória de preços pela Agência.

Ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e ao Conselho

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems):

http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/2548-recomendacao-n-019-de-30-de-junho-de-2022

http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/2548-recomendacao-n-019-de-30-de-junho-de-2022


Que monitorem os estoques disponíveis, articulando e viabilizando os

empréstimos e remanejo, quando em situação crítica em alguma localidade,

bem como, realizem a articulação interfederativa para a garantia desse direito.

Ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, em especial à

Superintendência-Geral do CADE:

I - Que monitore o processo de editais, pregões e Atas de Registro de Preço,

no intuito de garantir a prevenção e a repressão de possíveis infrações contra a

ordem econômica, sejam condutas unilaterais, sejam práticas colusivas, como

formação de cartéis; e

II - Que considere demandar os fornecedores de medicamentos informações

sobre custos de pesquisas e desenvolvimento, custos de produção e logística e

políticas de desconto.

Ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), ao

Ministério Público, à Defensoria Pública e às entidades civis de defesa do

consumidor, em seus respectivos estados:

Que monitorem o processo de editais, pregões, Atas de Registro de Preço e

preços praticados no mercado em geral, no intuito de prevenção e repressão

de possíveis infrações contra a ordem econômica em busca de prática de

preços abusivos.

Ao Tribunal de Contas da União (TCU):

Que acompanhe e monitore o processo de editais, pregões e Atas de Registro

de Preço, no intuito de sanar consequências econômicas e sociais futuras, de

forma que seja possível atentar ao regime de urgência da medida.

No documento supra mencionado, o CNS refere-se à pesquisa

realizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) com 23

Secretarias Estaduais de Saúde que relataram, via aplicativo, a falta de três

medicamentos específicos: Dipirona injetável, Ocitocina e Neostigmina (Ofício n.

0176/2022 CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de

21 de março de 20223). O Conselho ainda acrescentou à lista: Aminoglicosídeos

(Amicacina e gentamicina, injetáveis), Imunoglobina Humana, Soro Fisiológico, Solução

de Ringer e medicamentos da farmácia básica em saúde mental.

3 Vide: https://www.cosemsmg.org.br/site/images/PDFs/2021/oficio176MS.pdf

https://www.cosemsmg.org.br/site/images/PDFs/2021/oficio176MS.pdf


Por meio do aplicativo MonitoraAF, o CONASEMS vem

monitorando a situação dos municípios paranaenses sendo que, até 27 de junho de

2022, 19 deles indicaram a falta dos seguintes medicamentos:

Em 19 de maio de 2022, o CONASS encaminhou lista à Câmara

de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) dos 20 (vinte) principais

medicamentos com risco de desabastecimento: I- Acetato de fludrocortisona 0,1 mg

comp; II- Acetato de leuprorrelina 11,25 mg po liof sus inj; III- Amicacina sulfato 250

mg/ml sol inj; IV- Aminofilina 24mg/ml sol inj; V- Ciclofosfamida monoidratada 50 mg

com rev lib retard; VI- Cloreto de sódio 0,9% 100ml; VII- Cloreto de sódio 0,9% 500ml;

VIII- Cloridrato dopamina 5mg/ml sol inj; IX- Dipirona 500mg/ml sol inj; X-

Fitomenadiona 10 mg/ml sol inj; XI- Formoterol 6mcg + budesonida 200mcg po ina; XII-

Furosemida 10 mg/ml sol inj; XIII- Imunoglobulina humana 5,0 g; XIV- Mesilato

desferroxamina 500 mg po liof sol inj; XV - Metilsulfato de neostigmina 0,5 mg/ml sol inj;

XVI - Ocitocina 5 ui/ml sol inj; XVII- Rivasti gmina 2 mg/ml sol oral; XVIII- Sacarato de

hidróxido de ferro 20 mg/ml sol inj; XIX- Sulfato de magnésio 10% e 50 % sol inj; e XX-

Vigabatrina 500 mg comp.

Somado a esse rol, o Comitê Técnico Executivo da CMED



avaliou, também, o risco de desabastecimento da gentaminicina injetável, para a qual

solicitou complementação de informações ao CONASS e o sulfato de atropina, para o

qual o órgão indicou a necessidade de oficiar aos fabricantes.

Por sua vez, o Resumo Executivo do Consórcio Paraná Saúde, de

junho de 2022, informou que “periodicamente, os municípios consorciados realizam a

programação dos medicamentos por meio de aplicativo disponibilizado via web,

apresentando o elenco para que o município defina os itens que necessita e seus

respectivos quantitativos, de modo a garantir o fornecimento dos mesmos aos usuários

nos serviços de saúde da gestão municipal”.

O documento apresentou o relato das dificuldades enfrentadas

nos processos de aquisição dos itens que compõem o Componente Básico da

Assistência Farmacêutica, especificamente em razão de distribuidoras e laboratórios

fabricantes relatarem problemas decorrentes da pandemia. O Resumo Executivo ainda

destacou que somadas àquelas dificuldades, outras situações historicamente causam

problemas de aquisição de fármacos, como por exemplo: a falta de produção nacional

que garanta o fornecimento de itens do Componente Básico da Assistência

Farmacêutica; o fato do medicamento constar na RENAME não garantir que há

interesse na produção; dependência de importação da matéria-prima; descontinuidade

do medicamento por interesse do laboratório; cancelamento de registros; aumento de

preços; processos licitatórios desertos ou fracassados.

O mencionado Resumo indica como medicamentos com

problemas regulares de dificuldade de aquisição: Amoxilina 50 mg/mL, pó para

suspensão oral; Amoxilina + Clavulanato de Potássio 50 mg + 12,5 mg/mL suspensão

oral; Amoxilina + Clavulanato de Potássio 500 + 125 mg comprimido; Benzilpenicilina

bentazatina + potássica 1.200.000 Ul injetável; Budesonida 32 mcg/dose suspensão

aquosa nasal em spray; Budesonida 64 mcg/dose suspensão aquosa nasal em spray;

Carvedilol 3,125 g comprimido; Carvedilol 6,25 g comprimido; Claritomicina 500 mcg

comprimido; Cloreto de sódio 0,9% solução nasal; Digoxina 0,25 mg comprimido;

Dipirona sódica 500 mg/mL, ampola de 2mL, solução injetável; Dipirona 500 mg



comprimido; Espironolactona 25 mg comprimido; Finasterida mg comprimido;

Fenobarbital 100 mg comprimido; Ipratópio 0,25 mg/mL solução para inalação;

Isossorbida (dinitrato) 5 mg comprimido sublingual; Mikania glomerata Sprengl (guaco)

solução oral; Omeprazol 20 mg cápsula; Salbutamol 100 mcg/dose aerossol oral;

Sulfametoxazol + trimetroprima 40 + 8 mg/mL suspensão oral.

À enumeração apresentada pelo CNS e pelo CONASS,

acrescentam-se, também, os medicamentos e insumos indicados em reportagem

publicada pelo site Catracalivre4 em 31 de maio de 2022, cujas informações teriam sido

obtidas com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Conselho Regional de Farmácia

do Estado do Paraná: Soro fisiológico; Amicacina; Alegra; Ambroxol – Xarope infantil;

Acetilcisteína 200 mg; Bromexina infantil; Carbocisteína adulto e infantil; Vibral xarope

adulto e infantil; Nimesulida comprimidos; Dipironas; Doralgina; Bisolvon adulto e

infantil; Belfaren; Sorinan; Mutigrip; Stilgrip; Vick – Xarope pediátrico; Nottus;

Dropropizina; Seki; Percof; Trimebutina 200 mg; Novalgina – Xarope; Tylenol bebê;

Paracetamol bebê; Predinisolonas; Mesalazina 250 mg; Nebacetin; Primia Gummies

Vitamina C; Primia Gummies; Ciprofloxacino 500 mg; Sinot 400 mg; Bactrim 100 ml

infantil; Maxiflox; Astro (todos); Amoxicilina 250 mg; Clavulanato + Amoxicilina;

Neostigmina; Timoglobulina; Imunoglobulina; Anfotericina B Complexo Lipídico;

Tramadol (tais informações não obstante a divulgação ora menciona, não constavam

até 11 de julho passado, das páginas eletrônicas das instituições aludidas).

Sobre o assunto, em 1° de junho de 2022, o Ministério da

Economia apresentou a Nota Técnica n. 261405, encaminhando à CMED critérios e

sugestões de apresentações de medicamentos com risco de desabastecimento no

mercado brasileiro.

A mesma Nota Técnica recomendou à ANVISA a flexibilização

das regras de importação dos seguintes medicamentos: I - Acetato de

Fludrocortisona 0,1 mg comp; II - Acetato de Leuprorrelina 11,25 mg po liof sus inj; III -

5 Vide:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/risco-de-desabastecimento/sei_me-25507
847-nota-tecnica-258_2022_sei_scmed_gadip_anvisa-seae_me-assinada.pdf

4 Vide: https://catracalivre.com.br/cidadania/medicamentos-falta-lista/

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/risco-de-desabastecimento/sei_me-25507847-nota-tecnica-258_2022_sei_scmed_gadip_anvisa-seae_me-assinada.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/risco-de-desabastecimento/sei_me-25507847-nota-tecnica-258_2022_sei_scmed_gadip_anvisa-seae_me-assinada.pdf
https://catracalivre.com.br/cidadania/medicamentos-falta-lista/


Amicacina Sulfato 250 mg/ml sol inj; IV - Aminofilina 24mg/ml sol inj; V - Cloridrato

Dopamina 5mg/ml sol inj; VI - Dipirona 500mg/ml sol inj; VII - Metilsulfato de

Neostigmina 0,5 mg/ml sol inj; VIII - Ocitocina 5 ui/ml sol inj; IX - Rivastigmina 2 mg/ml

sol oral; X - Sulfato de Magnésio 10% e 50 % sol inj.

Diante de tal cenário de grave escassez, e considerando que a

Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Anexo XXVIII da Portaria de

Consolidação n. 2, GM/MS6 e Resolução n. 338/04, CNS7) contempla um conjunto de

ações que visam a garantia de acesso, a manutenção de serviços de assistência

farmacêutica e a promoção da saúde, o CAOP Saúde está levantando dados que,

objetivamente, confirmem quais remédios/insumos estão atualmente e no futuro

próximo estarão em falta (ou em risco de desabastecimento) na rede pública estadual e

municipal no Paraná, quais são os impactos esperados para o atendimento à

população e que medidas objetivas estão sendo tomadas para solucionar ou mitigar os

danos decorrentes da insuficiência de suprimentos farmacêuticos, com a urgência que

as circunstâncias requerem.

O CAOP, em manifestações subsequentes à presente, informará

sobre a evolução dos fatos aqui tratados, bem como proporá possibilidades de

abordagens jurídico-sanitárias conforme se der a evolução do cenário.

Sendo o que tínhamos a informar, renovamos-lhe nossas

manifestações da mais elevada consideração.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA

DANIEL PEDRO LOURENÇO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

7 Vide: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.html
6 Vide: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html

