
NOTA TÉCNICA Nº 01/2022

Elaboração: Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica/COSEMS.

Assunto: SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

Estamos vivenciando um cenário de grande instabilidade, considerando a situação da

pandemia de COVID-19 e o conflito militar bélico entre a Rússia e Ucrânia, esses dois

fatores tem trazido a tona questões importantes relacionadas a disponibilidade de

diversos tipos de materiais, produtos, insumos, componentes eletrônicos, entre outros,

em razão da globalização, e que tem feito com que todos os Países repensem sua

autosuficiência. Atualmente o mundo é dependente da produção de insumos

farmacêuticos ativos (IFA) dos países asiáticos, China e Índia principalmente, e

qualquer instabilidade no processo produtivo decorrente das adversidades presentes,

como a pandemia, a logística aérea, a variação do consumo, o preço do dólar, das

comodites, afeta diretamente a produção de medicamentos e consequentemente, sua

logística.

Considerando todos os documentos enviados pelos fornecedores (Distribuidoras ou

Indústrias), pudemos observar que os problemas da escassez dos medicamentos, se

deve a múltiplos fatores:

- escassez ou atraso nos componentes químicos utilizados para a produção do Insumo

Farmacêutico Ativo (IFA);

- atraso na produção e consequente, atraso na distribuição;

- alterações e supensões de vôos aéreos, impactam diretamente na logística de

distribuição no mundo;

- aumento de casos de covid em diversos países do mundo, o que provoca

afastamento laboral, afetando todos os setores: aviação, indústrias, laboratórios, entre

outros;



- por conta das questões sanitárias, as etapas e exigências para as importações e

exportações tem sofrido delongas nos prazos de liberação;

- muitos medicamentos apresentaram aumento de consumo, o que impacta nos

quantitativos produzidos pelas indústrias, provocando atraso nos prazos de entrega;

- ocorre também que alguns medicamentos apresentaram importante diminuição em

seu consumo, tal situação sinaliza para a indústria, diminuição na produção, fazendo

com que a mesma tenha oferta de produtos com validade reduzida para o mercado.

Vários desses fatores impactam na capacidade produtiva das Indústrias e provocam

instabilidade na oferta e disponibilidade de insumos no mercado local, nacional e

mundial.

Em razão dessa situação, os fornecedores tem enfrentando grandes dificuldades para

realizar as entregas dos medicamentos que já se encontram comprados pelos

municípios. E é preemente que em todos os municípios, os setores envovildos na

aquisição de medicamentos, tenham conhecimento desta situação, para que em

parceria com a gestão municipal, consigam liberar com agilidade os empenhos

solicitados pela Assistência Farmacêutica, a fim de que a delonga da entrega, imposta

pela situação do mercado farmacêutico atual, seja o único impeditivo no

reabastecimento dos serviços de saúde com os medicamentos padronizados.

Orientamos que todos os municípios que estejam passando por essa situação, incluam

no documento Medicamentos Indisponíveis, que fica no sítio eletrônico de cada

Prefeitura, cópia dos documentos (cartas ou e-mail) enviados pelos fornecedores que

solicitaram dilação de prazo.



Mídias relacionadas ao tema:

https://cee.fiocruz.br/?q=node/1383

https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/a-guerra-na-ucrania-pode-
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europeu.ghtml

*Anexamos abaixo os documentos (cartas ou e-mail) recebidos dos fornecedores ou

indústria farmacêutica com as solicitações de prorrogação de prazo para o

reabastecimento.
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