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DESABASTECIMENTO DE 

INSUMOS E MEDICAMENTOS 

ESSENCIAIS 



• Intensificação dos relatos de falta 
de medicamentos hospitalares 
essenciais: DIPIRONA, 
NEOSTIGMINA, AMICACINA, 
OCITOCINA, IMUNOGLOBULINA

JANEIRO 
2022

• CONASEMS consulta Rede de 
Cosems e obtém informações de 
falta de medicamentos em 23 
Estados

FEVEREIRO 
2022



• Ofício AMIB e outras entidades
científicas para ANVISA, MS,
CONASS, CONASEMS

• Ofício CONASEMS nº 0176/2022
para Ministro Saúde

• Ações coordenadas e urgentes
para regular o mercado

• Articulação com indústria para
garantir acesso e oferta regular

MARÇO 
2022



• Reunião MS, CONASEMS, CONASS e 
SINDUSFARMA
• SINDUSFARMA apresenta planilha de 

medicamentos com risco de falta: 
DIPIRONA, 
NEOSTIGMINA,AMICACINA, 
GENTAMICINA, DEFERASIROX 

• Justificativas: Aumento dos preços, 
falta de IFA’S, sem previsão 
fabricação, produto descontinuado, 
registro cancelado...

ABRIL 
2022



OFÍCIO ANVISA nº 120/2022
RESPOSTA

 DIPIRONA: Fabricante Teuto solicitou reajuste de preço. Aguarda 

análise do Ministério Economia.

 NEOSTIGMINA: Fabricante informou aumento demanda com faltas 

pontuais e, priorização de vendas aos hospitais e clínicas. 

Informou que a fabricação está normalizada.

 OCITOCINA: 2 fabricantes informaram ter estoque e fabricação 

prevista para 2º semestre 2022. 1 fabricante descontinuou o 

produto.

MAS A FALTA CONTINUA....



FALTA SORO FISIOLÓGICO (SFGV), INSUMOS TESTES 
DIAGNÓSTICOS

AUMENTA RELAÇAO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS EM FALTA 

PREÇOS ABUSIVOS, LICITAÇÕES FRACASSADAS, ENTREGAS ATRASADAS, 
CANCELAMENTO DE ATAS RP

SUSPENSÃO DE CIRURGIAS



 CONARES - São Paulo 

 ABRASP( Associação Brasileira da Indústria de Soluções 

Parentais) convidada para responder sobre falta SFGV 

 80% fabricantes não tiveram dificuldade recente de 

fabricação e a capacidade produtiva no Brasil é supeior à 

demanda.

 Não houve falta de resinas plásticas para produção das 

embalagens, mas houve aumento de preço desta matéria 

prima desde início Covid-19.

 ABRASP abre canal de comunicação para gestores 

relatarem falta ou dificuldade de aquisição 

MAIO 2022



ABRASP - CANAL COMUNICAÇÃO PARA GESTORES 

e-mail abrasp2@abrasp.org.br

Relatar desabastecimento (falta de SPGV) para compra no mercado 

brasileiro.

ABRASP sugere envio dos seguintes dados, apenas:

• Nome da Instituição informante:

• Cidade/Estado:

• Data em que teve dificuldade de adquirir SPGV:

• Motivo dificuldade: se não encontrou o produto ou se foi preço alto

• Desde quando possui dificuldade de abastecimento?

• Contato (pessoa/e-mail/telefone)*:

• Autoriza compartilhar as informações acima com as indústrias 

associadas a ABRASP para contato comercial? Sim ou Não?

*Copiar e-mail Cosems Bahia para monitoramento 

assessoriaaf.cosemsba@gmail.com

mailto:abrasp2@abrasp.org.br
mailto:assessoriaaf.cosemsba@gmail.com


Dúvidas: 

assessoriaaf.cosemsba@gmail.com
(73)99822-7681

(71)3115-5946

Obrigada.

mailto:assessoriaaf.cosemsba@gmail.com

