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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Nota SAJ  nº 99 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR 

 

Interessado:         Consultoria-Geral da União

 

Assunto:              Desabastecimento de insumos médico-hospitalares nos Estados e Municípios

 Processo :            00692.000778/2021-19

 

Senhor Subchefe,

 

I – RELATÓRIO

 

1. Trata-se do  OFÍCIO n. 00126/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 22 de março de 2021, da Consultoria-Geral da União o qual solicita informações a fim
de serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Excelen�ssimo Senhor Presidente da República a respeito da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 813, com pedido de medida liminar de urgência, apresentada pelo Par�do Democrá�co Trabalhista – PDT, em face de ato do Poder Público causador
de lesão ao direito à saúde, bem como em face da inércia do Governo Federal em garan�r insumos ao combate ao novo coronavírus.

 

2. Segundo o Par�do autor, “(...) a condução genocida e ignóbil do Presidente da República, que insiste em entronizar o negacionismo e o obscuran�smo
em detrimento da ciência e da vida humana. Menoscabou-se a vacina, as medidas restri�vas e os estudos cien�ficos. Tudo isso com o cerne único e inabalável de
sa�sfazer caprichos escusos e desejos de índole duvidosa” e, por isso, “(...) faz-se necessário que este Egrégio Supremo Tribunal Federal con�nue a promover efe�vo
pres�gio à vida e à saúde da população brasileira no decorrer da pandemia do novo coronavírus, com a consequente imposição de obrigação de fazer ao Poder
Execu�vo Federal para que assegure esses direitos sacrossantos”.

 

3. Para embasar sua argumentação, o autor colaciona várias no�cias jornalís�cas de veículos locais e da imprensa nacional.

  

4. Na sua argumentação, conforme se extrai do RESUMO DA DEMANDA n. 00052/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU (SAPIENS NUP: 00692.000778/2021-19,
seq. 09), temos o seguinte:

 
“A peça inicial afirma que o Brasil encontra-se, hoje, "na iminência de um colapso geral na rede hospitalar pública e privada, especificamente em razão da ausência de leitos
de UTI devido ao aumento exponencial da curva de contágio do novo coronavírus" e que, além disso, há risco de escassez de oxigênio e de insumos e medicamentos
essenciais para intubação. Assim, o Autor narra que, diante do cenário apontado na exordial, haveria a necessidade de "imposição de obrigação de fazer ao Poder Execu�vo"
para assegurar os direitos fundamentais à vida e à saúde.

 

Nesse aspecto, aponta-se como preceitos fundamentais vulnerados o direito à vida, ao que o Autor chama de direito à existência digna, e o direito à saúde.

 

Em sede de medida liminar de urgência, o Autor postula a determinação ao Governo Federal de que "promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para impedir
e debelar a crise de desabastecimento dos insumos médico-hospitalares (oxigênio, medicamentos e material de intubação) nos Estados e Municípios, sem prejuízo da
atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das suas competências" e que, além disso, "apresente a Este Egrégio Supremo Tribunal Federal um plano
detalhado acerca das estratégias que está colocando em prá�ca ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência que está na iminência de ocorrer;
e que atualize o plano em tela a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional".”

 

5. Como pedido, o autor requer o deferimento de medida liminar e do pedido principal para determinar: 

 
A admissibilidade da presente ADPF, ante a sa�sfação dos requisitos estampados na Lei nº 9.882/1999, máxime quanto à sa�sfação do postulado da subsidiariedade;

A concessão de medida liminar ad referendum do Plenário, nos termos do ar�go 5º, §1º, da Lei nº 9.882/1999, para determinar ao Governo Federal que promova,
imediatamente, todas as ações necessárias para impedir e debelar a crise de desabastecimento dos insumos médico-hospitalares (oxigênio, medicamentos e material de
intubação) nos Estados e Municípios, sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das suas competências (ADI 6.341 e ADPF 672); que
apresente a Este Egrégio Supremo Tribunal Federal um plano detalhado acerca das estratégias que está colocando em prá�ca ou pretende desenvolver para o
enfrentamento da situação de emergência que está na iminência de ocorrer; e que atualize o plano em tela a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a
conjuntura excepcional.

A adoção do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99, por analogia (neste sen�do: ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio; ADPF 627, Rel. Min Luís Roberto Barroso).

A solicitação de informações à Advocacia-Geral da União, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos dos ar�gos 6º, caput, e 7º, parágrafo
único, ambos da Lei nº 9.882/1999; V) No mérito, que seja reconhecida a procedência desta ADPF, com a confirmação da medida liminar de urgência, caso seja deferida,
reconhecendo-se a lesão aos preceitos fundamentais apontados.”
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II - ANÁLISE JURÍDICA

 

Preliminares. Ausência de interesse processual por inadequação da via processual u�lizada. Ato regulamentar de caráter secundário. Princípio da
subsidiariedade.

 

6. De início, cabe ressaltar a ausência de cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pois não se verifica qualquer lesão a
preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público (cf. § 1º do art. 102 da CF/88), como se poderá ver adiante.

 

7. Assim é que o Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99) exige a inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido
no contexto da ordem cons�tucional global, como aquele apto a solver a controvérsia cons�tucional relevante de forma ampla, geral e imediata. [ADPF n° 33, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 27/10/2006. No mesmo sen�do, cf. e.g., ADPF n° 388, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2016; e ADPF n° 97,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/10/2014]

 

8. Complementando, pode-se dizer, com apoio no entendimento consolidado na Corte Cons�tucional, que “o ajuizamento da ação cons�tucional de
arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admi�da,
sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efe�vidade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A
mera possibilidade de u�lização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para jus�ficar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que
esse postulado possa legi�mamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental – revela-se essencial
que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse “writ”
cons�tucional.” [STF. ADPF nº 237, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 38/05/2014]

 

9. Cumpre destacar, igualmente, que os requisitos autorizadores do aviamento de uma ADPF encontram-se expresso no art. 3º da Lei nº 9.882, de 1999,
vejamos:

 

Art. 3o A pe�ção inicial deverá conter:

I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;

II - a indicação do ato ques�onado;

III - a prova da violação do preceito fundamental;

IV - o pedido, com suas especificações;

V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.

Parágrafo único. A pe�ção inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato ques�onado e dos
documentos necessários para comprovar a impugnação.

 

10. Ocorre que, da narra�va exposta na inicial, observa-se que não foi indicado obje�vamente qual o preceito fundamental foi violado (inciso I, art. 3º)
e tão pouco foi juntada a cópia do ato administra�vo que comprovaria a referida violação (inciso III c/c o Parágrafo único do art. 3º), o que ipso facto conduz ao
indeferimento liminar da inicial ante os termos do art. 4º da mesma Lei:

 
"Art. 4º A pe�ção inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos
requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta."

 

11. Por outro bordo, exsurge da peça inicial que se pretende adentrar nas medidas concretas de execução da polí�ca pública, mais especificamente, nos
critérios e ações para debelar a crise de desabastecimento dos insumos médico-hospitalares (oxigênio, medicamentos e material de intubação) nos Estados e
Municípios, portanto, ações de saúde pública e, inclusive, de índole médico-hospitalar pública e privada.

 

12. Sendo assim, a definição de prioridades e das polí�cas públicas não é ato de simples administração. Há um sopesamento de muitas variáveis visando o
melhor atendimento das populações envolvidas e, também, da maneira de melhor executar essas ações na prá�ca, observando o âmbito de competência das
autoridades federais, estaduais e municipais.

 

13. Portanto, querer obrigar, como in casu, o Tribunal Cons�tucional a invadir o campo vedado à apreciação judicial, (conveniência e oportunidade –
Súmula nº 473/STF), é pretender u�lizar o Judiciário para, na prá�ca, fazer subs�tuir os critérios adotados pelas gestões das três esferas federa�vas pelos critérios que
o Autor entende mais convenientes e oportunos.

 

14. Por tudo que se pôde ver, não há que se cogitar de qualquer violação pela a adoção de providência de índole administra�va que invoque atuação
jurisdicional (art. 1º. da Lei nº 9.882/1999).

 

15. Também, não há que se falar em violação direita aos preceitos fundamentais. Estes são, no máximo, apresentados como fundamentos ou suportes
cons�tucionais para os pedidos, sendo certo que a afronta indireta não viabiliza o controle concentrado.

 

16. Ademais, é certo que temos na presente ADPF uma suposta ofensa indireta e reflexa a preceito fundamental, o que impede o do instrumento
cons�tucional:

 
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA,
ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA
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DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA.
ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.

1. Não autoriza análise de ato ques�onado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais.
Precedentes.

2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem
intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Cons�tuição da República). Precedentes.

3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não
concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Cons�tuição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Cons�tuição) e à con�nuidade da
prestação dos serviços públicos (art. 175 da Cons�tuição). Precedentes.

4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por
bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. 
(ADPF 556, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

[destaques]

 

17. Sem embargo, restará amplamente comprovado, pelo exame da Nota Informa�va 45 (SEI Nº 2474230), que o Governo Federal vem se esmerando no
sen�do de atender às necessidades do momento e debelar a crise de desabastecimento dos insumos médico hospitalares.

 

18. Conforme se pode observar, o autor pretende que o STF determine ao Governo Federal que "promova imediatamente, todas as ações ao seu alcance
para impedir e debelar a crise de desabastecimento dos insumos médico-hospitalares (oxigênio, medicamentos e material de intubação) nos Estados e Municípios,
sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das suas competências" e que, além disso, "apresente a Este Egrégio Supremo Tribunal
Federal um plano detalhado acerca das estratégias que está colocando em prá�ca ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência que está
na iminência de ocorrer; e que atualize o plano em tela a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional", ou seja, pretende o autor
alcançar, de fato, os efeitos de uma coordenação e monitoramento nacional de ações de saúde no combate aos efeitos da pandemia da COVID-19, o que,
efe�vamente, já existe e vem sendo feito pelo Poder Execu�vo Federal.

 

19. Portanto, não há interesse/necessidade de agir. Isso porque, verifica-se que todos os pedidos substanciais que foram elencados na inicial da referida
ADPF já vêm sendo cumpridos, sponte propria, pelos envolvidos diretos, a par�r do relato da atuação do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19.

 

20. A par�r de tais informações, estamos autorizados a sustentar a falta de interesse processual, pois o interesse processual ou interesse de agir refere-se
sempre à u�lidade que o provimento jurisdicional pode trazer.

 

21. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a
pretensão não pode ser sa�sfeita. Daí é que surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade), o que, no caso em
tela, é insustentável porque há que se reconhecer que não há pretensão resis�da.

 

22. No caso dos autos, a obtenção do determinado resultado pretendido simplesmente independe de atuação do Estado-Juiz na sua função jurisdicional
porque já está sendo realizado regularmente e, portanto, não há lide.

 

23. Aliás, essas informações, bem como os pedidos de prestação de providências e de apresentação do planejamento solicitadas nesta ADPF, já vêm sendo
devidamente cumpridos por força das decisões emanadas na ADPF n. 754, interposta pelo par�do REDE SUSTENTABILIDADE, conforme se pode observar do
cotejamento das pe�ções incidentais à ADPF N. 754, a saber: Pe�ção/STF nº 30.504/2021 e Pe�ção/STF nº 31.228/2021; com as Notas e Informações apresentadas à
Advocacia-Geral da União, a saber: Nota SAJ nº 406/ 2020/ CGIP/SAJ/SG/PR (SEI nº 2195827); Nota SAJ nº 91/2021/CGIP/SAJ/SG/PR (SEI nº 2458674); Despacho
CGIP/SAJ (SEI nº 2472711) e Nota Informa�va nº 43/2021/SAM (SEI nº 2472542).

 

24. Tais documentos comprovam a diligência com a qual se vem atuando no sen�do de evitar maiores prejuízos à vida da população e, também, ressalta a
li�spendência das duas Arguições  que possuem causas de pedir e pedidos quase idên�cos, numa relação de conexão, por con�nência daquela (ADPF N. 754), que
possui pedido mais abrangente, em relação a esta (ADPF N. 813), mais restrita e casuís�ca.

 

Análise do mérito

 

25. Assim, no mérito, todas as medidas de que dispõe o Governo Federal estão sendo adotadas para coordenar e apoiar o enfrentamento da emergência
de saúde pública, visando fazer frente ao combate da pandemia. Vejamos o que se encontra elencado na citada Nota Informa�va nº 43/2021/SAM (SEI nº 2472542):

 
Em referência aos temas abordados, quais sejam: oxigênio medicinal e medicamentosa, passaremos a fornecer os dados e jus�fica�vas devidos, ordenados em
conformidade com o conteúdo dos pleitos.

 

O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, por intermédio da sua Secretaria-Execu�va - Subchefia de Ar�culação e Monitoramento
(SAM) da Casa Civil - e por meio do Centro de Coordenação de Operações (CCOP), tem promovido reuniões periódicas visando especificamente supervisionar e monitorar de
enfrentamento à Covid-19, ar�culando apoios aos Ministérios e entre esses. Ainda, a realiza-se junto às equipes do Ministério da Saúde o monitoramento mais
frequente das ações de apoio em oxigênio e em medicamentos de intubação para suprir os governos estaduais e municipais.

 

Ressalta-se o obje�vo primário de preservar e salvar vidas, com a execução de ações céleres, voltadas a mapear as necessidades das áreas afetadas com atenção para
a saúde.

 

A par�r desse paradigma, são constantemente tratados os assuntos relacionados a insumos hospitalares nos estados (ven�ladores, cânulas, medicamentos para intubação,
equipamentos de proteção individual, por exemplo), além dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Ministério da Saúde nos esforços de vacinação da população,
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assim como aspectos relacionados à eventual aumento na demanda de oxigênio.

 

Ainda, a �tulo de contextualização, a sistema�zação da demanda por medicamentos para intubação orotraqueal (IOT) e por oxigênio medicinal, trata-se procedimento
operacional de aquisições sob responsabilidade exclusiva dos Estados e Municípios, que na polí�ca  tripar�te do SUS, esses entes federa�vos são os responsáveis pela
aquisição de insumos para o adequado funcionamento das redes de saúde estadual e municipal.

 

Verifica-se que a sistemá�ca de aquisição desse �po de medicamento IOT ou de oxigênio é feita diretamente pelos governos estaduais e municipais com os fabricantes.
Desse modo, salve melhor juízo, até a essa situação de imprevisibilidade e de incerteza da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde não havia sido demandado pela
necessidade de apoiar logis�camente os entes federa�vos em aquisições desse �po de medicamento IOT ou de oxigênio medicinal.

 

O Ministério da Saúde não possuía, portanto, exper�se na contratação de tais insumos, não possuía uma área administra�va encarregada de tais aquisições, nem
procedimentos estabelecidos para formalizar a aquisição de tais insumos. Respeitando-se o modelo ins�tucional vigente a décadas para o SUS ao Ministério da Saúde, no
tocante à aquisição de insumos, compete apenas a missão de adquirir medicamentos de alta complexidade e vacinas, a serem u�lizadas nos Planos Nacionais de
Imunização.

 

Ainda, o Ministério da Saúde é organizado para atuar estrategicamente no setor de saúde. Desse modo, sua estrutura e os seus meios são organizados para o nível
estratégico organizacional. Assim, para monitorar o nível de consumo e estoques de tais insumos, depende-se de informações precisas, confiáveis e precisas dos entes
federa�vos, respeitando as suas autonomias cons�tucionais, e por meio da colaboração voluntária no compar�lhamento de informações. 

 

Contudo, o Ministério da Saúde realiza o esforço para atender aos municípios e estados a essas demandas de oxigênio e de medicamentos IOT.  

 

Assim, a ação do Governo Federal em relação a medicamentos e oxigênio se dá em caráter suple�vo e eventual, para a superação de obstáculos à medida que relatados por
Estados e Municípios. Neste sen�do o Ministério da Saúde tem colocado-se à disposição para auxiliar Estados e Municípios na superação da escassez de tais insumos. Para
tanto tem promovido pregões inéditos, de alcance nacional aos quais os Estados e Municípios podem aderir para par�cipar de uma grande compra em bloco de tais
insumos, diminuindo-lhes as etapas burocrá�cas de realizar licitação e contratações, infelizmente com baixíssima adesão.

 

Também, colocou à disposição de Estados a possibilidade de realização de parcerias estratégicas para superação de situações de risco iminente de colapso do sistema de
saúde, através de procedimento previsto no Comitê de Crise, onde recursos federais são colocados à disposição para auxiliar os entes federados.

 

O Governo Federal tem chamado a agir somente em momentos de crise aguda, furtando-lhe a capacidade de apoiar na prevenção, em virtude da dificuldade das secretarias
de saúde municipais e estaduais de se organizarem de forma coordenada para colaborar com dados e informações precisas essenciais para os planejamentos operacional,
tá�co e estratégico.

 

Superados os essenciais comentários preliminares e de contextualização necessários, seguem subsídios por temas dos pleitos.

 

MEDICAMENTOS

De pronto, merece menção a distribuição con�nua, por intermédio do Ministério da Saúde, de medicamentos hospitalares des�nados aos estados da federação. A listagem
de medicamentos e dados como a distribuição por região do país podem ser encontrados no Localiza SUS, conforme se observa do acesso ao
endereço: h�ps://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_MEDHOSP/DEMAS_C19Insumos_MEDHOSP.html.

 

No que tange especificamente ao pedido de apresentação de plano para ampliar a capacidade de produção de medicamentos u�lizados nas unidades de tratamento
intensivo, imperioso destacar a complexibilidade de elaboração de tal plano, haja vista que a produção de tais recursos se dá através de instalações integralmente privadas,
em regime de livre mercado, sendo defeso ao Estado brasileiro impor qualquer meta de aumento de produção ao par�cular, até mesmo por que isso implicaria em
inves�mentos sustentados pelo empresário. Também, salvo melhor juízo, a complexidade que se proceda a inves�mentos da União Federal em instalações fabris
par�culares, de forma a reforçar a capacidade produ�va de empresários.

 

No tocante aos fármacos de intubação cabe registrar que o Estado Brasileiro adotou diversas medidas des�nadas a re�rar entraves regulatórios que, por sua vez, auxiliam a
indústria a inves�r e aumentar a produção, por sua conta e risco. Essas ações estão publicizadas e com transparência a�va no portal da internet da Anvisa, como nesses
links:

h�ps://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiMzYwNWU1MDEtNjk0Ny00MjczLTk1NWUtMmFlNzVhYTM3ZTk3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9&pageName=

 

h�ps://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/priorizacoes-de-analise-registro-e-pos-registro-de-medicamentos

 

Verifica-se ainda que ações da Receita Federal permitem que insumos importados tenham liberação aduaneira priorizadas para o�mizar a logís�ca.

 

Ainda, releva citar as medidas regulatórias que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa têm adotado visando desburocra�zar a oferta de medicamentos no
contexto de pandemia, como as constantes da página h�ps://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/priorizacoes-de-analise-registro-e-pos-registro-de-
medicamentos.

 

Dentre estas, citamos a autorização de que medicamentos importados prontos estão dispensados de registro prévio e de obrigações acessórias como rótulo, embalagem e
bulas em português. Também foi simplificado ao máximo o processo de licenciamento de linhas de produção de medicamentos, ficando a indústria farmacêu�ca que dispõe
de autorização sanitária válida plenamente autorizada a mobilizar e desmobilizar linhas de produção para alterar o mix de produção de acordo com as necessidades do
sistema de saúde nacional. Essas medidas �veram efeito e a produção dos fármacos aumentou em mais de 400% em relação aos índices pré-pandemia, porém a demanda
está muito elevada e os estoques estão baixos.

 

Quanto ao Ministério da Saúde, este fez gestões junto à indústria nacional para excepcionalmente adquirir diretamente esses insumos, pagando-os com recursos federais.

 

Tais estoques foram enviados para os estados e municípios ao longo da semana, gratuitamente, apesar de tais entes federados disporem de recursos para tais aquisições,
priorizando-se as unidades de saúde mais desabastecidas.
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Com isso pretende-se equalizar o abastecimento das unidades de saúde em todo o país pelas próximas semanas, período no qual a indústria con�nuará operando em
capacidade máxima para abastecer as demandas das semanas seguintes.

 

Paralelamente, o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores estão agindo em ar�cular a aquisição desses fármacos no mercado internacional. Trata-se,
porém, de medida sujeita a grande compe�ção internacional num momento em que as curvas epidemiológicas estão se agravando. 

 

Novamente ressaltamos que as ações, assim como explicitado mais acima, estão em sinergia com o Comitê de Crise e são feitas em parceria com Conass, Conasems e
Anvisa, que monitoram, respec�vamente, o consumo médio de estados e municípios e a produção e a venda dos fabricantes no país.

 

Dentre as medidas adotadas nos úl�mos dias, evidenciamos a requisição administra�va de 660 mil medicamentos junto às indústrias e a entrega de mais de 2,8 milhões de
unidades de medicamentos em parceria com duas empresas fabricantes, após reuniões realizadas entre a pasta e representantes dos laboratórios fornecedores, permi�ndo
que os medicamentos estejam nos estabelecimentos de saúde em menos de 72 horas.

 

No dia 23/03, por exemplo, começaram as entregas, para todo o país, de 1.260.000 (um milhão, duzentas e sessenta mil) unidades de medicamentos de IOT pela empresa
Cristália, 212.000 (duzentas e doze mil) ampolas pela empresa Eurofarma e 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) unidades pela empresa União Química, conforme
divulgação feita no portal do Ministério da Saúde. Também merece menção o acordo fechado entre o Ministério da Saúde e a empresa farmacêu�ca MSD, no dia 27/03, que
permi�rá o envio e distribuição de 545.000 (quinhentos e quarenta e cinco mil) ampolas nos próximos 15 dias.

 

Em 29/03, o Ministério da Saúde fechou nesta segunda-feira (29) acordo de mais 58.660 ampolas de medicamentos para intubação orotraqueal: 

13,8 mil unidades com a ASPEN.

44.890 unidades com a Farmoquímica.

 

A entrega desses medicamentos acontecerá em até 72h para os estados em maior cri�cidade. 

 

OXIGÊNIO MEDICINAL

No esteio dos esclarecimentos prestados em 23/03/2021, reforçamos a informação de que o Governo Federal têm atuado, de forma estratégica, proa�va e coordenada, em
apoio aos governos estaduais e municipais nessas suas atribuições de saúde do sistema federa�vo tripar�te, com a colaboração de diversos atores públicos (federais,
estaduais, distritais e municipais) e privados para se ter informações de monitoramento do quanto está sendo produzido em cada planta, das vias logís�cas u�lizadas, das
capacidades de armazenamento e distribuição local, bem como das necessidades de consumo das unidades de saúde, o que tem sido eficazmente desenvolvido.

 

Diante disso, o Ministério da Saúde está atuando com o obje�vo de dar suporte para estados, municípios e Distrito Federal no abastecimento de oxigênio medicinal durante
a pandemia da covid-19.

 

O monitoramento da demanda do produto é realizado de forma constante, tanto pelo Comitê de Crise, quanto pelo próprio Ministério da Saúde, em conjunto com os
ministérios da Economia e da Defesa, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de empresas fornecedoras.

 

Entre as ações que já estão sendo colocadas em prá�ca, estão a redistribuição de materiais enviados ao Amazonas no início do ano, com apoio do Governo do Estado e do
Ministério da Defesa. Com isso, estão sendo enviados de Manaus:

- 120 concentradores de oxigênio para Rio Grande do Norte e Rondônia;

- 200 cilindros de oxigênio para o Paraná;

- 2 usinas de oxigênio para Santa Catarina, 1 para o Acre e 1 para Rondônia.

 

O estado de Rondônia também está sendo abastecido com oxigênio em isotanques de Manaus para Porto Velho, em voos diários da Força Aérea Brasileira – a quan�dade do
produto requisitada pelo Ministério da Saúde dobrou, passando de 80 mil metros cúbicos para 160 mil metros cúbicos/mês.

 

Além disso, a pasta fez requisição de cilindros de oxigênio cheios, a serem enviados de São Paulo a estados entre os dias 22 e 26 de março:

- 400 cilindros para Rondônia;

- 240 cilindros para Acre;

- 160 cilindros para Rio Grande do Norte;

- 100 cilindros para Ceará;

- 100 cilindros para Região Sul.

 

Informo, ainda, que o Ministério da Saúde implementou medidas recentes voltadas à redistribuição de material, requisição e envio de cilindros de oxigênio, obtenção de
concentradores de oxigênio no exterior, com trata�vas na China e nos EUA, além da requisição, transporte e apoio à instalação de mini usinas de oxigênio.

 

No tocante à ampliação da capacidade de produção de oxigênio, trata-se medida infac�vel no curto e médio prazo, tendo em vista que a construção e expansão de plantas
de gases industriais são obras que demandam pelo menos três anos, mesmo assumindo-se ampla disponibilidade de recursos financeiros para tanto.

 

O Ministério da Saúde, outrossim, tem feito reuniões com a indústria para sensibilizar todos os atores a privilegiarem, no limite da capacidade técnica, a produção de
oxigênio medicinal. Também contratou a compra de toda capacidade nacional eventualmente excedente de fabricação de cilindros, já tendo adquirido mais de 1000
unidades que estão foram enviados para os estados.

 

Destaca-se que o Ministério da Saúde já enviou aos estados brasileiros mil cilindros de oxigênio medicinal para auxiliar no tratamento de pacientes graves de covid-19. A
ação faz parte do Plano Oxigênio Brasil, que tem como obje�vo dar suporte aos gestores estaduais e municipais no enfrentamento à pandemia. Durante o sábado (27) e o
domingo (28), os estados de Mato Grosso e Rio Grande do Norte receberam 340 e 160 cilindros do produto, respec�vamente. Na semana passada, também foram enviados
140 cilindros para o Acre e outros 360 para Rondônia. 

 

Os cilindros foram adquiridos por meio de requisição administra�va junto ao estoque excedente da indústria, com quem a pasta mantém diálogo constante para o�mizar as
entregas em todo o país. Já foram requisitados também mais 800 cilindros das produtoras, com previsão de entregas no território nacional para os próximos dias – o
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Ministério da Saúde monitora o fluxo de oxigênio em todo o Brasil, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para definir as localidades que
receberão o produto, de acordo com seus estoques e demandas.

 

Além dos cilindros, o Ministério da Saúde vem prestando apoio no transporte e na instalação técnica de usinas de oxigênio, com auxílio da Força Aérea Brasileira (FAB). Duas
usinas já estão em funcionamento no Amapá e uma está em processo de envio e montagem. Rondônia deve receber em breve uma usina de oxigênio, instalada atualmente
em Manaus (AM). A pasta também atua na requisição de caminhões específicos para transporte de oxigênio líquido. 

O Ministério da Saúde está atuando em todos os segmentos da cadeia produ�va até a logís�ca que envolve a distribuição.

 

Outra frente é a aquisição de concentradores de oxigênio, equipamento que pode produzir, diariamente, o equivalente a mais de 7m3 de oxigênio com 93% de pureza,
adequado ao consumo humano. Um edital de chamamento público irá incen�var a indústria brasileira a fazer doações do equipamento. O Ministério da Economia fez esse
chamamento para que, nos próximos dias, as empresas possam procurar esse produto no mercado nacional ou internacional. 

 

O equipamento pode ser usado em pacientes leves e moderados com covid-19, oferecendo, em média, cinco litros de oxigênio por minuto. A inteção é enviar esses
equipamentos para Unidades de Pronto Atendimento do interior e pequenos hospitais, onde hoje tem mais trabalho para transportar cilindros. Com o concentrador, aliviará
o consumo do cilindro e deixar o cilindro para pacientes mais graves. 

 

A expecta�va é que, após a pandemia, os concentradores sejam distribuídos para a rede de Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades da
Saúde da Família – o equipamento ficará de legado para auxiliar pacientes com problemas pulmonares ou com falta de ar, que poderão fazer o tratamento em casa com o
emprés�mo do concentrador.

 

Por fim, relevamos que o Governo Federal, neste mister, tem auxiliado os Estados e Municípios na aquisição desse insumo com apoio logís�co das Forças Armadas, além de
ter promovido mudanças regulatórias como a autorização para redução do grau de pureza do oxigênio medicinal, bem como a u�lização para fins medicinais de recursos
des�nados ao uso de oxigênio para fins industriais.

 

26. Portanto, restam cabalmente comprovados os atos de cautela do Governo Federal, para além da preservação da saúde dos brasileiros, em primeiro
lugar, e, igualmente, apoiar a busca de soluções conjuntas e coordenadas para minimizar os impactos na população nacional de intercorrências associadas ao
desabastecimento de insumos médico-hospitalares (oxigênio, medicamentos e material de intubação).

 

III - CONCLUSÃO

 

27. Nessa perspec�va, a presente ADPF não deve ser conhecida e se conhecida, deve ser julgada improcedente, com a devida vênia.

 

28. Assim, esta Nota SAJ manifesta-se pela improcedência do pedido, tendo em vista que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não se
presta para a�ngir os fins almejados pelo requerente.

 

29. São essas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da União.

 

30. Por fim, sugerimos a juntadas dos seguintes documentos: Nota SAJ nº 406/ 2020/ CGIP/SAJ/SG/PR (SEI nº 2195827); Nota SAJ nº
91/2021/CGIP/SAJ/SG/PR (SEI nº 2458674); Despacho CGIP/SAJ (SEI nº 2472711) e Nota Informa�va nº 43/2021/SAM (SEI nº 2472542).

 

Brasília, 29 de março de 2021.

 

SILTON BATISTA LIMA BEZERRA

Subchefia para Assuntos Jurídicos da

Secretaria-Geral da Presidência da República

 

 

DE ACORDO.

 

RENATO DE LIMA FRANÇA

Subchefe Adjunto para Assuntos Ins�tucionais

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República

 

 

APROVO.

 

HUMBERTO FERNANDES DE MOURA

Subchefe Adjunto Execu�vo

Subchefia para Assuntos Jurídicos
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APROVO.

 

PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA

Subchefe para Assuntos Jurídicos da

Secretaria Geral da Presidência da República
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00692.003390/2020-81

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Subchefia de Ar�culação e Monitoramento
 
 
 

Nota Informa�va nº 43/2021/SAM

Assunto: Informações sobre petição incidental na ADPF nº 754.

 

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de solicitação de subsídios/informações proveniente da Subchefia para Assuntos Jurídicos para a Consultoria-Geral da União, de acordo com o
narrado no doc. 2466216, em razão de despacho do Relator da ADPF nº 754 no Supremo Tribunal Federal, que solicitou prévias informações sobre os pedidos
formulados em pe�ções incidentais com pedido de tutela provisória. Os pleitos são:

 
Pe�ção/STF nº 30.504/2021

Diante do exposto, requer que seja determinado ao Poder Execu�vo Federal:

a) a divulgação diária do quan�ta�vo de vacinas contra a covid-19 distribuídas aos estados com a discriminação dos critérios u�lizados para tal distribuição, incluindo a
memória de cálculo dos dados populacionais de cada grupo prioritário e de transmissão da covid-19 (open data), a fim de permi�r o controle social, judicial e polí�co da
atuação das autoridades no combate à pandemia, bem como a consequente inclusão de referidos dados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19; e

b) que, em se comprovando a distribuição incorreta das vacinas, se determine o envio imediato de lote compensatório de doses ao Amapá e outros estados eventualmente
prejudicados.

c) que o Governo Federal apresente, em até 24h, um plano para ampliar a capacidade de produção e apoiar os estados e municípios diante da escalada da covid-19,
especialmente no tocante ao fornecimento de medicamentos u�lizados nas unidades de tratamento intensivo e oxigênio.

 

Pe�ção/STF nº 31.228/2021

Assim, sem prejuízo dos pedidos formulados anteriormente acerca da necessária e urgente coordenação nacional do Ministério da Saúde para monitorar os estoques,
oferecer apoio logís�co e ampliar a capacidade de fabricantes, envasadoras e distribuidoras de oxigênio, nas formas líquida e à gás, requer, em tutela cautelar de urgência,
em decorrência do ní�do risco de falta de oxigênio, que seja determinado:

1) Que o Ministério da Saúde contrate, em até 24h, no mínimo duas usinas com capacidade de produção de oxigênio conjunta de 18 Nm³/h para evitar o colapso do sistema
de saúde de Macapá;

2) Que a União forneça apoio logís�co para a entrega das referidas usinas de produção de oxigênio;

3) Que o Ministério da Saúde apresente, em até 24h, um plano com medidas para evitar o colapso no fornecimento de oxigênio nos estados brasileiros que se encontra sob
risco de desabastecimento.

(grifos nossos)

 

2. Nessa oportunidade, passa-se a apresentar informações diante da forçosa brevidade atrelada ao tema e em con�nuidade àquelas outrora fornecidas na
Nota Informa�va 40 (2463293) e anexos.

 

 

ANÁLISE

3. Em referência aos temas abordados, quais sejam: vacinas, oxigênio medicinal e medicamentos, passaremos a fornecer os dados e jus�fica�vas devidos,
ordenados em conformidade com o conteúdo dos pleitos.

 

4. O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, por intermédio da sua Secretaria-Execu�va - Subchefia de Ar�culação e
Monitoramento (SAM) da Casa Civil - e por meio do Centro de Coordenação de Operações (CCOP), tem promovido reuniões periódicas visando especificamente
supervisionar e monitorar de enfrentamento à Covid-19, ar�culando apoios aos Ministérios e entre esses. Ainda, a realiza-se junto às equipes do Ministério da Saúde
o monitoramento mais frequente do Plano de Imunização contra a Covid-19 e das ações de apoio em oxigênio e em medicamentos de intubação para suprir os
governos estaduais e municipais,

 

5. Ressalta-se o obje�vo primário de preservar e salvar vidas, com a execução de ações céleres, voltadas a mapear as necessidades das áreas afetadas
com atenção para a saúde.

 

6. A par�r desse paradigma, são constantemente tratados os assuntos relacionados a insumos hospitalares nos estados (ven�ladores, cânulas,
medicamentos para intubação, equipamentos de proteção individual, por exemplo), além dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Ministério da Saúde nos
esforços de vacinação da população, assim como aspectos relacionados à eventual aumento na demanda de oxigênio.

 

7. Ainda, a �tulo de contextualização, a sistema�zação da demanda por medicamentos para intubação orotraqueal (IOT) e por oxigênio medicinal, trata-se
procedimento operacional de aquisições sob responsabilidade exclusiva dos Estados e Municípios, que na polí�ca  tripar�te do SUS, esses entes federa�vos são os
responsáveis pela aquisição de insumos para o adequado funcionamento das redes de saúde estadual e municipal.
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8. Verifica-se que a sistemá�ca de aquisição desse �po de medicamento IOT ou de oxigênio é feita diretamente pelos governos estaduais e municipais
com os fabricantes. Desse modo, salve melhor juízo, até a essa situação de imprevisibilidade e de incerteza da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde não havia
sido demandado pela necessidade de apoiar logis�camente os entes federa�vos em aquisições desse �po de medicamento IOT ou de oxigênio medicinal.

 

9. O Ministério da Saúde não possuía, portanto, exper�se na contratação de tais insumos, não possuía uma área administra�va encarregada de tais
aquisições, nem procedimentos estabelecidos para formalizar a aquisição de tais insumos. Respeitando-se o modelo ins�tucional vigente a décadas para o SUS ao
Ministério da Saúde, no tocante à aquisição de insumos, compete apenas a missão de adquirir medicamentos de alta complexidade e vacinas, a serem u�lizadas nos
Planos Nacionais de Imunização.

 

10. Ainda, o Ministério da Saúde é organizado para atuar estrategicamente no setor de saúde. Desse modo, sua estrutura e os seus meios são organizados
para o nível estratégico organizacional. Assim, para monitorar o nível de consumo e estoques de tais insumos, depende-se de informações precisas, confiáveis e
precisas dos entes federa�vos, respeitando as suas autonomias cons�tucionais, e por meio da colaboração voluntária no compar�lhamento de informações. 

 

11. Contudo, o Ministério da Saúde realiza o esforço para atender aos municípios e estados a essas demandas de oxigênio e de medicamentos IOT.  

 

12. Assim, a ação do Governo Federal em relação a medicamentos e oxigênio se dá em caráter suple�vo e eventual, para a superação de obstáculos à
medida que relatados por Estados e Municípios. Neste sen�do o Ministério da Saúde tem colocado-se à disposição para auxiliar Estados e Municípios na superação da
escassez de tais insumos. Para tanto tem promovido pregões inéditos, de alcance nacional aos quais os Estados e Municípios podem aderir para par�cipar de uma
grande compra em bloco de tais insumos, diminuindo-lhes as etapas burocrá�cas de realizar licitação e contratações, infelizmente com baixíssima adesão.

 

13. Também, colocou à disposição de Estados a possibilidade de realização de parcerias estratégicas para superação de situações de risco iminente de
colapso do sistema de saúde, através de procedimento previsto no Comitê de Crise, onde recursos federais são colocados à disposição para auxiliar os entes
federados.

 

14. O Governo Federal tem chamado a agir somente em momentos de crise aguda, furtando-lhe a capacidade de apoiar na prevenção, em virtude da
dificuldade das secretarias de saúde municipais e estaduais de se organizarem de forma coordenada para colaborar com dados e informações precisas essenciais para
os planejamentos operacional, tá�co e estratégico.

 

15. Superados os essenciais comentários preliminares e de contextualização necessários, seguem subsídios por temas dos pleitos.

 

VACINAÇÃO

16. É cediço que o Ministério da Saúde, por intermédio do Programa Nacional de Imunizações, vem desenvolvendo o Plano Nacional de Operacionalização
da Vacina contra a Covid-19, em parceria com Conass e Conasems, e com o apoio de Sociedades Cien�ficas, Conselhos de Classe e da Organização Pan-Americana da
Saúde – OPAS, para estabelecer uma estratégia de enfrentamento à pandemia da covid-19 no país e um plano de vacinação.

 

17. No que diz respeito a divulgação diária do quan�ta�vo de vacinas contra a covid-19 distribuídas aos estados, essa já pode ser consultada no Portal
Localiza SUS. A �tulo de exemplo, até a data de hoje, 26/03/2021, foram distribuídas às Secretarias Estaduais de Saúde 32.271.476 (trinta e dois milhões, duzentos e
setenta e um mil e quatrocentas e setenta e seis) doses de imunizantes, conforme se segue:
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18. Quanto ao estado do Amapá, impende repassar informações atualizadas. Os dados de 25/03/2021 têm que:

- dentre 25 e 27/03, o estado receberá mais 10.700 doses de vacinas covid-19, com a primeira remessa de doses do consórcio Covax Facility
(AstraZeneca/Oxford produzidas na Coreia do Sul) e mais doses da Coronavac, produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan;

- desde o dia 18 de janeiro, início da campanha de vacinação, o Amapá já recebeu 91.650 doses e aplicou mais de 51mil delas até 25/03.

 

19. Todavia, no tocante, à tecnicidade atrelada a critérios de distribuição, cumpre ressaltar que nos termos da Lei nº 13.979, de 2020 e da Resolução nº 13,
de 19 de outubro de 2020, o órgão detentor da competência, da exper�se e dos recursos humanos, técnicos e orçamentários para atender as a�vidades de produção,
aquisição e distribuição de doses de vacina contra a Covid-19, visando à imunização da população brasileira em larga escala é o Ministério da Saúde, mo�vo pelo qual
não cabe à essa pasta imiscuir-se nas atribuições ins�tucionais daquele ministério.

20. No portal de internet do Ministério da Saúde, dados sobre a vacinação são apresentados de forma a�va e transparente para estar ao alcance de toda a
sociedade brasileira e internacional. Abaixo os principais links sobre vacinação:

https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19VAC_Distr/DEMAS_C19VAC_Distr.html 
https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
https://sage.saude.gov.br/sistemas/vacina/informes.php
https://sage.saude.gov.br/sistemas/vacina/informeTecnicoPautaDistribuicao/oitavo_Informe_tecnicoPNOV_Covid_Atualizado.pdf
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/imunizacao_indigena/imunizacao_indigena.html

 

MEDICAMENTOS

21. De pronto, merece menção a distribuição con�nua, por intermédio do Ministério da Saúde, de medicamentos hospitalares des�nados aos estados da
federação. A listagem de medicamentos e dados como a distribuição por região do país podem ser encontrados no Localiza SUS.
(h�ps://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_MEDHOSP/DEMAS_C19Insumos_MEDHOSP.html)
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22. No que tange especificamente ao pedido de apresentação de plano para ampliar a capacidade de produção de medicamentos u�lizados nas unidades
de tratamento intensivo e oxigênio, imperioso destacar a complexibilidade de elaboração de tal plano, haja vista que a produção de tais recursos se dá através de
instalações integralmente privadas, em regime de livre mercado, sendo defeso ao Estado brasileiro impor qualquer meta de aumento de produção ao par�cular, até
mesmo por que isso implicaria em inves�mentos sustentados pelo empresário. Também, salve melhor juízo, a complexidade que se proceda a inves�mentos da União
Federal em instalações fabris par�culares, de forma a reforçar a capacidade produ�va de empresários.

 

23. No tocante aos fármacos de intubação cabe registrar que o Estado Brasileiro adotou diversas medidas des�nadas a re�rar entraves regulatórios que,
por sua vez, auxiliam a indústria a inves�r e aumentar a produção, por sua conta e risco. Essas ações estão publicizadas e com transparência a�va no portal da
internet da Anvisa, como nesse link:

https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiMzYwNWU1MDEtNjk0Ny00MjczLTk1NWUtMmFlNzVhYTM3ZTk3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/priorizacoes-de-analise-registro-e-pos-registro-de-medicamentos

 

24. Nesse sen�do podem ser listadas as ações da Receita Federal para assegurar que insumos importados tenham liberação aduaneira prioritária e não
impactem na capacidade de produção local.

 

25. Ainda, releva citar as medidas regulatórias que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa têm adotado visando desburocra�zar a oferta de
medicamentos no contexto de pandemia. (h�ps://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/priorizacoes-de-analise-registro-e-pos-registro-de-
medicamentos)

 

26. Dentre estas, citamos a autorização de que medicamentos importados prontos estão dispensados de registro prévio e de obrigações acessórias como
rótulo, embalagem e bulas em português. Também foi simplificado ao máximo o processo de licenciamento de linhas de produção de medicamentos, ficando a
indústria farmacêu�ca que dispõe de autorização sanitária válida plenamente autorizada a mobilizar e desmobilizar linhas de produção para alterar o mix de
produção de acordo com as necessidades do sistema de saúde nacional. Essas medidas �veram efeito e a produção dos fármacos aumentou em mais de 400% em
relação aos índices pré-pandemia, porém a demanda está muito elevada e os estoques estão baixos.

 

27. Quanto ao Ministério da Saúde, este fez gestões junto à indústria nacional para excepcionalmente adquirir diretamente esses insumos, pagando-os
com recursos federais.

 

28. Tais estoques foram enviados para os estados e municípios ao longo da semana, gratuitamente, apesar de tais entes federados disporem de recursos
para tais aquisições, priorizando-se as unidades de saúde mais desabastecidas.

 

29. Com isso pretende-se equalizar o abastecimento das unidades de saúde em todo o país pelas próximas semanas, período no qual a indústria con�nuará
operando em capacidade máxima para abastecer as demandas das semanas seguintes.

 

30. Paralelamente, o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores estão agindo em busca de adquirir esses fármacos no mercado
internacional. Trata-se, porém, de medida sujeita a grande compe�ção internacional num momento em que as curvas epidemiológicas estão se agravando. 

 

31. Novamente ressaltamos que as ações, assim como explicitado mais acima, estão em sinergia com o Comitê de Crise e são feitas em parceria com
Conass, Conasems e Anvisa, que monitoram, respec�vamente, o consumo médio de estados e municípios e a produção e a venda dos fabricantes no país.

 

32. Dentre as medidas adotadas nos úl�mos dias, evidenciamos a requisição administra�va de 660 mil medicamentos junto às indústrias e a entrega de
mais de 2,8 milhões de unidades de medicamentos em parceria com duas empresas fabricantes, após reuniões realizadas entre a pasta e representantes dos
laboratórios fornecedores, permi�ndo que os medicamentos estejam nos estabelecimentos de saúde em menos de 72 horas.

 

33. No dia 23/03, por exemplo, começaram as entregas, para todo o país, de 1.260.000 (um milhão, duzentas e sessenta mil) unidades de medicamentos
de IOT pela empresa Cristália, 212.000 (duzentas e doze mil) ampolas pela empresa Eurofarma e 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) unidades pela empresa
União Química, conforme divulgação feita no portal do Ministério da Saúde.

 

OXIGÊNIO MEDICINAL

34. No esteio dos esclarecimentos prestados em 23/03/2021, reforçamos a informação de que o Governo Federal têm atuado, de forma estratégica,
proa�va e coordenada, em apoio aos governos estaduais e municipais nessas suas atribuições de saúde do sistema federa�vo tripar�te, com a colaboração de
diversos atores públicos (federais, estaduais, distritais e municipais) e privados para se ter informações de monitoramento do quanto está sendo produzido em cada



31/03/2021 SEI/PR - 2472542 - Nota Informativa

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2779294&infra_… 6/7

planta, das vias logís�cas u�lizadas, das capacidades de armazenamento e distribuição local, bem como das necessidades de consumo das unidades de saúde, o que
tem sido eficazmente desenvolvido.

 

35. Diante disso, o Ministério da Saúde está atuando com o obje�vo de dar suporte para estados, municípios e Distrito Federal no abastecimento de
oxigênio medicinal durante a pandemia da covid-19.

 

36. O monitoramento da demanda do produto é realizado de forma constante, tanto pelo Comitê de Crise, quanto pelo próprio Ministério da Saúde, em
conjunto com os ministérios da Economia e da Defesa, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de empresas fornecedoras.

 

37. Entre as ações que já estão sendo colocadas em prá�ca, estão a redistribuição de materiais enviados ao Amazonas no início do ano, com apoio do
Governo do Estado e do Ministério da Defesa. Com isso, estão sendo enviados de Manaus:

- 120 concentradores de oxigênio para Rio Grande do Norte e Rondônia;

- 200 cilindros de oxigênio para o Paraná;

- 2 usinas de oxigênio para Santa Catarina, 1 para o Acre e 1 para Rondônia.

 

38. O estado de Rondônia também está sendo abastecido com oxigênio em isotanques de Manaus para Porto Velho, em voos diários da Força Aérea
Brasileira – a quan�dade do produto requisitada pelo Ministério da Saúde dobrou, passando de 80 mil metros cúbicos para 160 mil metros cúbicos/mês.

 

39. Além disso, a pasta fez requisição de cilindros de oxigênio cheios, a serem enviados de São Paulo a estados entre os dias 22 e 26 de março:

- 400 cilindros para Rondônia;

- 240 cilindros para Acre;

- 160 cilindros para Rio Grande do Norte;

- 100 cilindros para Ceará;

- 100 cilindros para Região Sul.

 

40. Informo, ainda, que o Ministério da Saúde implementou medidas recentes voltadas à redistribuição de material, requisição e envio de cilindros de
oxigênio, obtenção de concentradores de oxigênio no exterior, com trata�vas na China e nos EUA, além da requisição, transporte e apoio à instalação de mini usinas
de oxigênio.

 

41. No tocante à ampliação da capacidade de produção de oxigênio, trata-se medida infac�vel no curto e médio prazo, tendo em vista que a construção e
expansão de plantas de gases industriais são obras que demandam pelo menos três anos, mesmo assumindo-se ampla disponibilidade de recursos financeiros para
tanto.

 

42. O Ministério da Saúde, outrossim, tem feito reuniões com a indústria para sensibilizar todos os atores a privilegiarem, no limite da capacidade técnica,
a produção de oxigênio medicinal. Também contratou a compra de toda capacidade nacional eventualmente excedente de fabricação de cilindros, já tendo adquirido
mais de 1000 unidades que estão foram enviados para os estados.

 

43. Por fim, relevamos que o Governo Federal, neste mister, tem auxiliado os Estados e Municípios na aquisição desse insumo com apoio logís�co das
Forças Armadas, além de ter promovido mudanças regulatórias como a autorização para redução do grau de pureza do oxigênio medicinal, bem como a u�lização
para fins medicinais de recursos des�nados ao uso de oxigênio para fins industriais.

 

 

CONCLUSÃO

44. Julgando prestadas as informações que se faziam necessárias nessa oportunidade, coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos, acaso
eventualmente exigidos.

 

 

À consideração superior.

 

Brasília, na data da assinatura digital.
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JÉSSICA CARVALHO DO VALE

Gerente de Projeto - SAM/CC/PR

 

 

 

De acordo. Encaminha-se o presente processo à Subchefia Adjunta de Assuntos Ins�tucionais, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência
da República, em razão da urgência, para adoção das medidas que entendam cabíveis.

 

Brasília, na data da assinatura digital.

 

 

RONALDO FRANÇA NAVARRO

Subchefe de Ar�culação e Monitoramento Subs�tuto - SAM/CC/PR

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Carvalho do Vale, Gerente de Projeto, em 27/03/2021, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo França Navarro, Subchefe Subs�tuto, em 27/03/2021, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2472542 e o código CRC C7EAB203 no site:  
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00692.003390/2020-81 SEI nº 2472542
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Ministério da Saúde 
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde 

Gabinete 
  

DESPACHO

SAES/GAB/SAES/MS

Brasília, 05 de abril de 2021.
  

Ao NÚCLEO JURÍDICO DA SAES/MS

 

NUP: 00692.000778/2021-19 (Processo de Referência nº 0050326-40.2021.1.00.0000)

INT.: Par�do Democrá�co Trabalhista (PDT) e Outros 

Assunto: Desabastecimento de Insumos Médico-Hospitalares nos Estados e Municípios

 

1. Em atenção ao Despacho NUJUR/SAES (0019789243) que solicita informações para instruir defesa da
UNIÃO nos termos da Cota nº 02018/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU (0019871805), esta Secretaria de
Atenção Especialziada à Saúde (SAES/MS) informa o que segue.

2. Primeiramente, esclarece-se que a SAES/MS tem sido responsável pelo monitoramento do Consumo
Médio Mensal de medicamentos para Intubação Orotraqueal (IOT) nesses úl�mos meses e por
autorização da Portaria GM/MS 268/2021, vigente até 25/03/2021, lhe restou delegada a competência
para efetuar requisição de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos, bens e
serviços de interesse para saúde, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso XIII
do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

3. Nessa esteira, ao verificar o aumento da curva epidemiológica, essa Secretaria vem promovendo
ações administra�vas para lidar com o recrudescimento dos efeitos pandêmicos provocados pelo
Coronavirus-19, no âmbito de suas competências ins�tucionais, ancorada notadamente na Lei nº 13.979
de 6/2/2020 e ainda no Inciso XXV, Art. 5º da Cons�tuição Federal de 1988, combinado com o Inc. XIII,
Art.15º da Lei nº 8080 de 1990.

4. Cumpre destacar que nessa nova etapa pandêmica, o vírus tem apresentado maior letalidade,
requerendo tão logo haja iden�ficação da causa no paciente, o apoio de ven�lação mecânica, visando
assim a diminuição dos riscos que podem evoluir para o óbito.

5. O protocolo da ven�lação mecânica requer o uso dos ditos medicamentos para intubação orotraqueal
(IOT), classe de fármacos que proporcionam, do ponto de vista fisiológico, facilidades nas manobras para
acoplamento do ven�lador mecânico ao paciente. Tais classes envolvem seda�vos, analgésicos e
bloqueadores neuromusculares.

6. Em etapa anterior da pandemia à atualmente presenciada, o número de pacientes que necessitavam
do apoio da ven�lação mecânica não era tão intenso, o que denotava menor demanda por tais fármacos.
Contudo, com essa nova fase, em que a intubação tornou-se sinônimo de probabilidade de sobrevivência
do paciente, a demanda por leitos em unidade de terapia intensiva somado ao uso dos fármacos
denominados KIT INTUBAÇÃO, tornou-se muito mais intensa.
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7. Assim, a SAES/MS, ao monitorar a demanda de tais fármacos com esteio nos dados repassados pelo
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (CONASEMS), estabelece os parâmetros para que a unidade responsável no Ministério da
Saúde distribua os mesmos às unidades federa�vas demandantes.

8. Nesse mister, convém destacar que paralelamente, monitora a disponibilidade de tais medicamentos
na indústria e no distribuidor, com base nas informações do Business Inteligence (BI) da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA).

9. Por oportuno, destaca-se que as informações presentes no BI ANVISA, sinaliza que 42,82% dos BNM
estão localizados em estabelecimentos privados e, à guisa de situação, conforme dados do IBGE, sete em
cada dez brasileiros, ou seja, mais de 150 milhões de pessoas, dependem exclusivamente do SUS
(Sistema Único de Saúde) para tratamento.

10. Assim, no que concerne à União, nos termos da Lei 8.080/1990, por intermédio da atuação do
Ministério da Saúde, para além dos medicamentos que foram repassados às UF, visando
emergencialmente não deixar o SUS colapsar, explicite-se que foram repassados recursos às UF para,
inclusive, adquirirem medicamentos.

11. Em que pesem as ações executadas de forma coordenada pelo Ministério da Saúde, a exemplo do
monitoramento da cadência de produção e vendas pelas indústrias nacionais, da publicação de nova ata
de registro de preço nacional e das requisições administra�vas emergenciais, verificou-se elevado
acréscimo na demanda por IOT e justaposto, dificuldade das Secretarias Estaduais adquirirem em
paralelo tais fármacos. Nesse cenário, regra de economia aduz que oferta x demanda resulta em
diferenciação do preço.

12. No caso da requisição administra�va, autorizada pela da Lei da Pandemia (Lei 13.979/2020), verifica-
se por inteligência do Art. 3º VII, a previsão de que a toda requisição, será garan�do o pagamento
posterior com justa indenização.

13. A União, na esteira econômica acima ressalvada, e visando proporcionar a prestação con�nuada do
serviço de saúde público, nos termos precípuos do SUS, a todos os entes da federação, se u�liza desse
ins�tuto da requisição administra�va para garan�r, razoavel e proporcionalmente, à parcela acome�da
pela COVID-19, dos mais de mais de 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do Sistema
Único de Saúde para tratamento, o acesso digno para se manterem vivos, caso venham a necessitar da
intubação.

14. Ademais, a requisição administrava operacionalizada pelo Ministério da Saúde não a�nge os
quan�ta�vos dos insumos previamente contratados pelos entes federados e a empresa requisitada foi
informada que deveria comprovar em até 24 horas, após recebimento da requisição, os contratos
preexistentes com os respec�vos empenhos da despesa.

15. Frente ao exposto, destaca-se a ar�culação deste Secretário de Atenção Especializada à Saúde
para garan�r o fornecimento dos medicamentos de intubação orotraqueal (IOT), objeto
da Requisição Administra�va realizada, visando minimizar o desabastecimento desses medicamentos nos
estados.

16. Sugere-se o envio dos autos ao Departamento de Assistência Farmacêu�ca (DAF/SCTIE) para
complementação que julgar necessária.

17. Em relação à aquisição e distribuição de oxigênio, bem como o monitoramento do Plano Oxigênio
Brasil, a responsabilidade por esta ação está com a Assessoria Especial do Ministro da Saúde
na Secretaria Execu�va deste Ministério. Sugere-se o envio dos autos à Secretaria Execu�va para
complementação das informações sobre o oxigênio.

18. Isso posto, DEVOLVAM-SE os autos ao NUJUR/SAES para os seguimentos que o caso requer.

 

 

ANDREZZA SERPA FRANCO
Diretora de Programa
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LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE
Secretário de Atenção Especializada à Saúde

  

  

Documento assinado eletronicamente por Andrezza Serpa Franco, Diretor(a) de Programa, em
05/04/2021, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Otavio Franco Duarte, Secretário(a) de Atenção
Especializada à Saúde, em 05/04/2021, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0019882202 e o código CRC 6150C5F7.

Referência: Processo nº 00692.000778/2021-19 SEI nº 0019882202
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Ministério da Saúde 
Secretaria Execu�va 

Gabinete da Secretaria Execu�va 
  

DESPACHO

SE/GAB/SE/MS

Brasília, 29 de março de 2021.
  

À Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde (CONJUR/MS),

 

Assunto: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 754.

 

NUP/SEI Nº 00063.000694/2021-83

 

Em resposta à Cota nº 01779/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 25 de março de 2021 e à Cota nº .
01645/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 22 de março de 2021, esta Secretaria Execu�va informa o
conteúdo a seguir.

 

Pe�ção STF nº 28.420/2021

1) Que o Ministério da Saúde forneça, em até 24 horas, informações sobre o estoque e a
previsão de uso do oxigênio nos estados brasileiros e, em especial, em Rondônia, no Acre
e no Ceará. Encaminhe semanalmente uma atualização deste dados ao STF e publique em
sítio eletrônico;

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, dispõe, em seu Art. 25, que “a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de
agravos no âmbito do SUS”.

O mesmo Decreto define que “o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêu�cas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas
pela CIT” (Art. 26) e que “o Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e
complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades
dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões
Intergestores” (Art. 27).

A RENAME é apresentada, conforme definido na Resolução da Comissão Intergestores Tripar�te (CIT) nº
1, de 17 de janeiro de 2012 (estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde) de 17 de janeiro de 2012, em cinco anexos: I – Relação
Nacional de Medicamentos do Componente Básico; II – Relação Nacional de Medicamentos do
Componente Estratégico; III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado; IV –
Relação Nacional de Insumos; V – Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar.

O medicamento “oxigênio medicinal” não faz parte da RENAME, conforme se depreende da consulta a
sua versão mais atualizada, a RENAME 2020. Não estando nela incluído, depreende-se, por aplicação do
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Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que esse medicamento faz parte de relações específicas e
complementares de medicamentos adotadas por cada Estado, Distrito Federal ou Município, podendo ou
não constar dessas relações, a critério de cada ente que tem responsabilidade por incluí-lo.

Ainda consultando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, fica claro que não compete ao Ministério
da Saúde (Governo Federal) dispor sobre o oxigênio medicinal, medicamento não incluído na RENAME.
Dessa forma, por exclusão, a competência para dispor sobre esse medicamento cabe aos Estados, Distrito
Federal ou Municípios, conforme o incluam ou não em suas relações específicas e complementares de
medicamentos.

Essa competência para dispor sobre o medicamento inclui, por óbvio, a responsabilidade por ADQUIRIR,
MONITORAR A DEMANDA, OS ESTOQUES E A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE de oxigênio medicinal. Vai
compe�r ao Ministério da Saúde (Governo Federal), unicamente, disponibilizar recursos para sua
aquisição.

O monitoramento da produção compete, salvo melhor juízo, à ANVISA, como se depreende da leitura da
Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1.999: compete a ela “autorizar o funcionamento de empresas de
fabricação, distribuição e importação” de medicamentos de uso humano (Art. 7º, Inciso VII), “conceder e
cancelar o cer�ficado de cumprimento de boas prá�cas de fabricação” (idem, Inciso X), “interditar, como
medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação” (idem, Inciso XIV), “proibir a fabricação (...), em
caso de violação da legislação per�nente” (idem, Inciso XV).

Não sendo de competência deste Ministério dispor sobre o oxigênio medicinal, não seria conveniente se
manifestar sobre o tema. No entanto, em decorrência da ESPIN pela epidemia de Covid-19, o Ministério
da Saúde atuou e atua, de forma excepcional e complementar à ação de Estados, Distrito Federal e
Munícipios, na aquisição e no transporte de oxigênio medicinal e outros insumos ligados à sua
disponibilização, como cilindros metálicos, em apoio aos demais entes federa�vos em situação crí�ca.

Os dados atualmente disponíveis no Ministério da Saúde sobre estoques de oxigênio medicinal são
oriundos da ANVISA e foram ob�dos, por aquela Agência, por solicitação do Ministério da saúde,
mediante ato que compele o segmento da indústria nacional ligado à produção do oxigênio na fornecê-
los. A ferramenta implementada pela ANVISA para obter esses dados foi tornada pública por meio do
Diário Oficial da União, Edição Extra, de 13 de março de 2021. Trata-se do Edital de Chamamento nº 5, de
12 de março de 2021.

Os dados disponibilizados dizem respeito à “capacidade de fabricação, envase e distribuição, respec�vos
estoques disponíveis e quan�dades demandadas (nos úl�mos sessenta dias, para o envio da primeira
informação; e semanal, para as seguintes) pelo setor público e privado, considerando os escopos de
atuação de cada empresa” fabricante, envasadora e distribuidora de oxigênio medicinal líquido e gasoso.
As informações coletadas, segundo o Edital, “serão de caráter confidencial e, nesta condição, serão
compar�lhadas somente com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – SAES/MS e com o Gabinete
do Ministro da Saúde – MS”.

Sendo informações confidenciais, com acesso restrito a pessoal comprome�do por termo de
confidencialidade, se recomenda que sejam ob�das por meio de solicitação direta à ANVISA, órgão
apropriado para estabelecer as condições de controle de sigilo das mesmas, cuja publicação em sí�o
eletrônico se julga imprópria, no parecer desta Secretaria Execu�va, por se tratar de segredo industrial e
comercial que pode causar instabilidade no setor e acabar prejudicando os esforços de produção e
distribuição.

 

2) Que o Ministério da Saúde apresente, em até 24h, um plano com medidas para evitar
o colapso no fornecimento de oxigênio nos estados brasileiros que se encontram sob
risco de desabastecimento;

O referido plano já existe. Trata-se do Plano Oxigênio Brasil (0019799738), cuja versão inicial, com esse
nome, data de 5 de março de 2021 e que é uma evolução dos aspectos relacionados ao oxigênio
medicinal constante do Plano Manaus (em vigor desde 6 de janeiro de 2021, com aspectos rela�vos a
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oxigênio desde 19 de janeiro de 2021). Segue, para atendimento à demanda exposta, versão atualizada
do Plano Oxigênio Brasil (0019799738).

 

3) Que a União forneça suporte logís�co para a produção e distribuição do oxigênio no
Brasil;

Não dispondo de meios logís�cos próprios, como equipamentos de transporte ou mesmo meios de
produção, compe�ria ao Ministério da Saúde, conforme entende esta Secretaria-Execu�va, de forma
excepcional e complementar à ação de Estados, Distrito Federal e Munícipios, apenas uma a�vidade
coordenadora de esforços e, em casos esporádicos, contratação de meios civis disponíveis ou requisição
dos mesmos. Essa ação constante, que tem sido feita desde o início da crise do oxigênio, inclui, dentre
outras tarefas, as de:

- requisição ou aquisição de oxigênio na forma líquida;

- requisição ou contratação do serviço de envase de oxigênio gasoso em cilindros;

- requisição ou contratação do serviço de transporte de oxigênio líquido com carretas;

- requisição ou contratação do serviço de transporte de oxigênio gasoso em cilindros em aeronaves e
meios fluviais civis;

- requisição ou contratação de meios criogênicos de contenção de oxigênio líquido, como isotanques e
tanques �po Permacyl;

- coordenação de meios aéreos, marí�mos e fluviais do Ministério da Defesa para transporte de oxigênio
nas formas líquida (em isotanques e tanques permacyl) e gasosa (em cilindros);

- requisição, transporte e apoio à instalação de mini usinas produtoras de oxigênio;

- transporte de concentradores de oxigênio para atendimento a pacientes de baixa e moderada
gravidade;

- transporte de peças e apoio técnico para manutenção de mini usinas e plantas produtoras de oxigênio.

 

4) Que o Ministério da Saúde apresente, em até 3 dias, um plano para ampliar a
capacidade de fabricantes, envasadoras e distribuidoras de oxigênio, nas formas líquida
e à gás;

O fomento à a�vidade industrial, salvo melhor juízo, não compe�ria ao Ministério da Saúde. Há
ministérios, no âmbito do Governo Federal, mais próximos dessa a�vidade. Não se visualiza, no âmbito
deste Ministério da saúde, ações que possam contribuir para esse fomento, permi�ndo ampliar a
capacidade produ�va do setor. Quanto a aperfeiçoar a logís�ca de distribuição, conforme se explicou, é
possível dar contribuição relevante. A a�vidade industrial produ�va, no entanto, estaria mais ligada,
talvez, ao Ministério da Economia ou ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

 

Pe�ção STF nº 31.228/2021

1) Que o Ministério da Saúde contrate, em até 24h, no mínimo duas usinas com
capacidade de produção de oxigênio conjunta de 18 Nm³/h para evitar o colapso do
sistema de saúde de Macapá;

2) Que a União forneça apoio logís�co para a entrega das referidas usinas de produção
de oxigênio;

Os fabricantes de usinas produtoras de oxigênio têm sido constantemente instados a apresentar
produtos requisitáveis, a fim de atender a demandas prioritárias dos hospitais públicos. No entanto, no
momento, do que se pode apurar, não há usinas prontas disponíveis e a indústria leva de 30 a 60 dias
para fabricar esse produto. Havendo disponibilidade, será prontamente requisitado o material e entregue
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aos estados e Municípios mais necessitados, estando a Capital do Amapá entre esses municípios mais
carentes.

Recentemente, em atendimento a solicitação do Governo do Estado do Amapá, o Ministério da Saúde
coordenou e arcou com os custos para que aeronaves do Ministério da Defesa transportassem três usinas
de oxigênio para aquele Estado, sendo uma para o Município de Laranjal do Jari (entregue em 14 de
março, já instalada com apoio técnico do Ministério da saúde), uma para o Município de Oiapoque
(entregue em 15 de março, já instalada com apoio técnico do Ministério da saúde) e uma terceira para o
Município de Macapá (entregue em 26 de março).

 

3) Que o Ministério da Saúde apresente, em até 24h, um plano com medidas para evitar
o colapso no fornecimento de oxigênio nos estados brasileiros que se encontram sob
risco de desabastecimento;

O referido plano já existe. Trata-se do Plano Oxigênio Brasil (0019799738), cuja versão inicial, com esse
nome, data de 5 de março de 2021 e que é uma evolução dos aspectos relacionados ao oxigênio
medicinal constante do Plano Manaus (em vigor desde 6 de janeiro de 2021, com aspectos rela�vos a
oxigênio desde 19 de janeiro de 2021). Segue, para atendimento à demanda exposta, versão atualizada
do Plano Oxigênio Brasil (0019799738).

 

Pe�ção STF nº 30.504/2021

a) a divulgação diária do quan�ta�vo de vacinas contra a covid-19 distribuídas aos
estados com a discriminação dos critérios u�lizados para tal distribuição, incluindo a
memória de cálculo dos dados populacionais de cada grupo prioritário e de transmissão
da covid-19 (open data), a fim de permi�r o controle social, judicial e polí�co da atuação
das autoridades no combate à pandemia, bem como a consequente inclusão de
referidos dados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-
19; e

A resposta a esse item, salvo melhor juízo, não compete à Secretaria Execu�va.

 

b) que, em se comprovando a distribuição incorreta das vacinas, se determine o envio
imediato de lote compensatório de doses ao Amapá e outros estados eventualmente
prejudicados.

A resposta a esse item, salvo melhor juízo, não compete à Secretaria Execu�va.

 

c) que o Governo Federal apresente, em até 24h, um plano para ampliar a capacidade
de produção e apoiar os estados e municípios diante da escalada da covid-19,
especialmente no tocante ao fornecimento de medicamentos u�lizados nas unidades de
tratamento intensivo e oxigênio.

Quanto ao oxigênio, cuja logís�ca está mais afeta a esta Secretaria, o referido plano já existe. Trata-se do
Plano Oxigênio Brasil (0019799738), cuja versão inicial, com esse nome, data de 5 de março de 2021 e
que é uma evolução dos aspectos relacionados ao oxigênio medicinal constante do Plano Manaus (em
vigor desde 6 de janeiro de 2021, com aspectos rela�vos a oxigênio desde 19 de janeiro de 2021). Segue,
para atendimento à demanda exposta, versão atualizada do Plano Oxigênio Brasil (0019799738).

 

RIDAUTO LÚCIO FERNANDES
Assessor - Secretaria Execu�va

Documento assinado eletronicamente por Ridauto Lucio Fernandes, Assessor(a) Técnico(a), em
29/03/2021, às 22:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0019799617 e o código CRC 5667B77F.

Referência: Processo nº 00063.000694/2021-83 SEI nº 0019799617



MINISTÉRIO DA SAÚDE 

PLANO OXIGÊNIO BRASIL 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Plano foi resultado dos ensinamentos colhidos na crise de abastecimento de oxigênio medicinal na região amazônica, particularmente na cidade 

de Manaus - AM, no contexto do enfrentamento da pandemia de Covid-19, no início de 2021. 

A Capital do Amazonas abriga parte da população do Estado, sendo, também, local de evacuação dos pacientes do interior. Grande parte da região é 

caracterizada por um certo isolamento, onde os principais modais são o hidroviário e o aeroviário. Esta condição dificulta em muito a logística e o pronto 

suprimento em grandes quantidades. 

Já no restante do País, o suprimento de oxigênio medicinal líquido é feito por meio de carretas criogênicas. No entanto, como parcela significativa da produção 

é voltada para o atendimento da indústria (o oxigênio, quando na forma líquida, é o mesmo, diferenciando-se a forma medicinal da industrial apenas pelos 

cuidados na produção e envase, para se evitar contaminação) e de grandes hospitais, o atendimento de pequenos consumidores tem sido dificultado, deixando as 

empresas que envasam cilindros de clientes menores em longas filas de espera na porta das plantas produtoras ou mesmo sendo obrigados a buscar plantas muito 

mais distantes. 

Por sua vez, mesmo o setor de transportes sendo vigoroso, o transporte de oxigênio é feito apenas por empresas especializadas, realizado em carretas 

criogênicas, tanques criogênicos tipo Permacyl, isotanques, tanques criogênicos estacionários de grande capacidade (movimentados excepcionalmente) e 

cilindros, o que representa fator limitante. O transporte aéreo, devido ao porte do material e características de segurança, somente pode ser realizado em aeronaves 

militares, ressalvado o transporte de cilindros com oxigênio gasoso, que pode ser feito, em alguns casos, utilizando aeronaves civis. 

Quanto ao transporte para o interior e mesmo abastecimento de UPAs e pequenos hospitais em capitais, estes são dependentes da capacidade de envase e da 

existência de cilindros em considerável quantidade, sendo este um produto, atualmente, escasso no mercado nacional. 

A elaboração do presente Plano busca prevenir o Governo e a sociedade, em todos os níveis, para que o oxigênio medicinal, em hipótese alguma, venha a 

faltar a ponto de comprometer a vida e a saúde dos enfermos. 

No presente Plano, a palavra “oxigênio” refere-se a oxigênio medicinal. Este Plano será atualizado sempre que necessário e/ou novos dados forem levantados, 

sendo revisado, no mínimo, semanalmente. Versão original feita em 5 de março de 2021. Para facilitar a visualização, dados adicionais ou alterados, em relação 

à última versão, seguem em azul. O horizonte temporal é de uma semana. 

  



Plano Oxigênio Brasil (continuação) – fl 2 / 3 
 

2. AÇÕES 

O quê Por quê Onde Quem (*) Quando Como Quanto custa Status 

Elaborar e manter atualizado um 

banco de dados sobre oxigênio no 

País. 

Permitir acesso rápido à 

informação e dados 

confiáveis para a tomada de 

decisão. 

Brasília 

SE/MS, 

SCTIE/MS, 

MINFRA, ME, 

ANVISA 

29 de março 

a 4 de abril 

Utilizando especialistas das 

Secretarias envolvidas e 

acionando órgãos de classe, como 

CNT, CNI, etc. Utilizando os 

dados fornecidos pela ANVISA. 

A ser mensurado Em execução 

Apoiar os gestores locais na 

aquisição ou requisição de 

oxigênio e insumos ligados a ele. 

Acelerar o processo de 

aquisição e entrega. 

Todo o 

País 

SE/MS, SEMS, 

SAES/MS e SES 

29 de março 

a 4 de abril 

Facilitando a identificação de 

fabricantes, produtores e a ligação 

entre os mesmos e os interessados 

na aquisição. Assessorando 

tecnicamente na elaboração de 

processos aquisitivos ou 

requisitórios. 

A ser mensurado Em execução 

Aproveitar a produção dos 

fornecedores locais de oxigênio 

medicinal e incentivar seu 

aumento. 

Atender à demanda 

adicional motivada pelo 

repentino aumento de casos 

de internação por Covid-

19. 

Plantas 

produtoras 

no País 

SE/MS, SES e 

produtores de O2 

29 de março 

a 4 de abril 

Adquirindo diretamente dos 

fornecedores locais ou 

requisitando sua produção. 

A ser mensurado Em execução 

Aproveitar a produção de mini 

usinas já instaladas em hospitais e 

incentivar a manutenção desse 

material. 

Atender à demanda 

adicional motivada pelo 

repentino aumento de casos 

de internação por Covid-

19. 

Todo o 

País 

SE/MS, SES, 

hospitais da 

Rede SUS e 

privados 

29 de março 

a 4 de abril 

Operando o material instalado em 

hospitais. A ser mensurado Em execução 

Adquirir ou requisitar, transportar 

e apoiar a instalação de mini 

usinas de oxigênio. 

Atender à demanda 

adicional motivada pelo 

repentino aumento de casos 

de internação por Covid-

19. 

Todo o 

País 

SAES/MS, 

DLOG/MS 

29 de março 

a 4 de abril 

Utilizando meios aéreos do MD 

ou contratados. 
A ser mensurado Em execução 

Apoiar trabalhos de reparos, 

melhorias ou reativação de plantas 

de produção e mini usinas ativas, 

inativas ou danificadas. 

Atender à demanda 

adicional motivada pelo 

repentino aumento de casos 

de internação por Covid-19 

Todo o 

País 

SE/MS, MD e 

SES 

29 de março 

a 4 de abril 

Transportando materiais 

necessários aos trabalhos e 

cedendo apoio técnico. 

A ser mensurado Em execução 

Adquirir ou requisitar e transportar 

concentradores de oxigênio e 

compressores de ar para 

atendimento nos leitos. 

Atender à demanda 

adicional motivada pelo 

repentino aumento de casos 

de internação por Covid-19 

Todo o 

País e 

exterior 

SE/MS, 

SAES/MS, MD, 

ME, MRE e SES 

29 de março 

a 4 de abril 

Utilizando meios terrestres, 

fluviais e aéreos do MD ou 

contratados. 

A ser mensurado Em execução 
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O quê Por quê Onde Quem (*) Quando Como Quanto custa Status 

Adquirir ou requisitar e transportar 

oxigênio líquido de produtores 

distantes por meio rodoviário, 

fluvial ou aéreo. 

Equilibrar a oferta e a 

demanda entre as regiões 

do País. 

Todo o 

País 

SE/MS, 

SAES/MS, MD, 

MINFRA, 

MJSP, SES e 

produtores de O2 

29 de março 

a 4 de abril 

Utilizando carretas criogênicas, 

isotanques, tanques Permacyl e 

tanques criogênicos estacionários 

de grande capacidade dos próprios 

produtores, contratados ou 

requisitados e meios do MD, 

contratados ou requisitados. 

A ser mensurado Em execução 

Adquirir ou requisitar e transportar 

oxigênio gasoso de produtores 

distantes ou transportá-lo para o 

interior por meio rodoviário, 

fluvial ou aéreo. 

Equilibrar a oferta e a 

demanda entre as regiões 

do País. 

Todo o 

País 

SE/MS, 

SAES/MS, MD 

e SES 

29 de março 

a 4 de abril 

Utilizando cilindros, tanques e 

meios rodoviários, fluviais e 

aéreos do MD, contratados ou 

requisitados. 

A ser mensurado Em execução 

Apoiar empresas de envase de 

oxigênio gasoso na obtenção de 

licenças, do oxigênio líquido e de 

insumos necessários. 

Garantir a chegada do 

medicamento aos pequenos 

hospitais, às UPAS e 

interior do País. 

Todo o 

País 

SE/MS, 

SAES/MS, 

SEMS, ME 

e produtores de 

O2 

29 de março 

a 4 de abril 

Acionando as produtoras de 

oxigênio líquido e autoridades 

ligadas ao trâmite documental. 

A ser mensurado Em execução 

Transferir pacientes internados por 

complicações do Covid-19 para 

outras unidades da federação. 

Desestressar a rede 

hospitalar local, 

diminuindo o consumo de 

oxigênio. 

Todo o 

País 

SE/MS, 

SAES/MS, 

SEMS,  

EBSERH,  

MD, SES e SMS 

29 de março 

a 4 de abril 

Utilizando meios aéreos do MD e 

contratados. 
A ser mensurado Em execução 

Transferir pacientes "não-Covid" 

para ampliar a capacidade de 

resposta da rede de saúde local aos 

casos de Covid-19. 

Desestressar a rede 

hospitalar local, 

diminuindo o consumo de 

oxigênio. 

Todo o 

País 

SE/MS, 

SAES/MS, 

SEMS,  

EBSERH,  

MD, SES e SMS 

9 de 

fevereiro 

Utilizando meios aéreos do MD e 

contratados. 
A ser mensurado 

A ser 

executado 

mediante 

acionamento 

Divulgar o trabalho executado 

pelo MS e parceiros para a 

garantia de oferta adequada do 

oxigênio no País, em época de 

crise. 

Informar e esclarecer a 

população brasileira, dando 

confiança de que o produto 

não faltará e divulgando os 

apoios recebidos. 

Todo o 

País 
ASCOM/MS 

29 de março 

a 4 de abril 

Por meio de elaboração de 

produtos de divulgação e 

acionamento da mídia. 

A ser mensurado Em execução 

(*) A definição de quem executa ou coordena a ação não está relacionada, necessariamente, à responsabilidade legal por executá-la. Esta definição mostra, apenas, qual será o órgão, na ponta da 

linha, que estará, por iniciativa ou a mando de outrem, coordenando ou executando diretamente a ação, muitas vezes, em apoio ao responsável legal. Dependendo da ação específica em cada 

região, nem todos os atores citados estarão envolvidos. 

Brasília, DF, 29 de março de 2021 

RIDAUTO LÚCIO FERNANDES 

Assessor Especial do Ministro da Saúde 
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