COMUNICADO
Em outubro de 2020 a ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Produtos Médicos)
encaminhou à SBCCV um documento relatando graves dificuldades no fornecimento de
materiais para a Cirurgia Cardiovascular no país. Há mais de 20 anos sem reajustes nas
tabelas de OPMEs no SUS e com a perspectiva de término de isenção do ICMS para produtos
médicos, relataram que caso não houvesse uma adequação no pagamento destes produtos,
haveria desabastecimento. Imediatamente comunicamos nossa preocupação às entidades
médicas (CFM, AMB, IBDM) e Ministério da Saúde, sem nenhum retorno. Em fevereiro de
2021 notificamos novamente as mesmas entidades, pois a crise já estava se instalando.
Notificamos em seguida o Ministério Público Federal, demonstrando nosso receio de
algum doente falecer, sem assistência médica. Em abril, nosso temor se concretizou em
Minas Gerais, que começou a enfrentar o desabastecimento. Em algumas licitações em
instituições públicas não tiveram ofertas de produtos. Em primeiro de maio, o problema
atingiu gravemente o Estado de Goiás. Fizemos um levantamento entre nossos sócios e em
52% dos serviços de cirurgia cardiovascular do país, já apresentam algum desabastecimento.
Em 79,1% dos serviços estão preocupados com o problema se avizinhando.
O problema só não é mais evidente, pela falta de anestésicos e leitos disponíveis em
terapia intensiva. Cerca de 96,6% dos serviços apresentaram redução significativa do
número de cirurgias após o início da pandemia. A situação é grave e vários serviços já não
conseguem receber os pedidos de internação, por não terem materiais para a realização
das cirurgias.
Estivemos em Brasília em 06 de maio de 2021, apoiados pelo Senador Nelson Trad
do PSD-MS, que viabilizou um encontro com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Relatamos nossa preocupação com esta situação crítica e ele se comprometeu em analisar
o problema. Estamos aguardando, neste momento, uma nova audiência, para buscarmos
uma solução definitiva para esta crise.
Atenciosamente,
Eduardo A. V. Rocha
Presidente SBCCV

