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Pandemia prolongada e os desafios 
do SUS 



Pandemia
Prolongada
Sindemia

• Controlar a Pandemia 

• Acolher e superar os 
impactos diretos e indiretos 
da Pansindemia

• Aumentar a Capacidade do 
Complexo Econômico e Social 
da Saúde  

• Reconstruir e Fortalecer o 
SUS 



• Manter, no mínimo, 80% da população brasileira  
protegida pela vacina – 95% dos grupos 
prioritários;

• Cooperar para que, no mínimo, 80% da 
população da região das Américas esteja 
protegida pela vacina;

• Cooperar para que, no mínimo, 80% da 
população mundial esteja protegida pela vacina

• Ampliar capacidade de testagem populacional e 
da tomada de decisão a partir da informação 
em saúde;

• Multiplicar a capacidade brasileira de vigilância 
do surgimento de variantes;

• Coordenação das ações a nível nacional e 
regional nas Américas e Cooperação global;

• Combater fake news e unificar e liderar  
mensagem a população. 

Controlar a 
Pandemia 



Acolher e 
superar os 
impactos 
diretos e 
indiretos da 
Pansindemia
Prolongada

• Centenas de milhares de profissionais do SUS e SUAS 
afetados, equipes desmontadas (Lei 14128/21);

• Fluxos e processos destruídos;

• Coordenações loco-regionais e colegiados de gestão 
interfederativos esgarçados;

• Aprofundamento dos determinantes sociais e das 
desigualdades.



Acolher e 
superar os 
impactos 
diretos e 
indiretos da 
Pansindemia
Prolongada

Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica: 

• Dentre os procedimentos de tratamento da doença, cirurgias 
foram as mais afetadas (67%), seguido por exames de 
prosseguimento (22%).

Radar do Câncer:

• Queda de 39% no número de biópsias realizadas no SUS, 
assim como um impacto de 52% no número de exames 
citopatológicos com finalidade de rastreamento. Em 2020, 
por exemplo, houve uma queda de 45% em mamografias. Em 
2021, a queda foi ainda maior, de 50%, aumentando temores 
de especialistas de uma onda de diagnóstico de câncer de 
mama em fase avançada para os próximos anos.



Acolher e 
superar os 
impactos 
diretos e 
indiretos da 
Pansindemia
Prolongada

"As pessoas estão literalmente entrando em colapso sob a 
pressão da Covid-19 e suas consequências", afirmou o diretor 
regional da OMS para a Europa, Hans Kluge.

"A pandemia abalou o mundo. Mais de 4 milhões de vidas 
perdidas globalmente, meios de subsistência arruinados, 
famílias e comunidades forçadas a se separar, empresas falidas 
e pessoas privadas de oportunidades. Essas consequências da 
pandemia causaram enormes prejuízos à saúde mental e ao 
bem-estar das pessoas na região europeia."



Acolher e 
superar os 
impactos 
diretos e 
indiretos da 
Pansindemia
Prolongada

Dados Conselho Federal de Medicina (CFM):

• Queda de 27 milhões de procedimentos de saúde 
não emergenciais em 2020; 

• Comparado com o mesmo período de 2019 – março 
a dezembro - diferença de 26,9 milhões de 
procedimentos, sendo 16,6 milhões de exames de 
diagnóstico, 8,8 milhões de procedimentos clínicos, 
1,2 milhões de pequenas cirurgias e 210 mil 
transplantes;



Acolher e 
superar os 
impactos 
diretos e 
indiretos da 
Pansindemia
Prolongada

• Entre março e abril de 2020, queda de 8,1 milhões 
para 4,8 milhões;

• Em abril, registro de 5 milhões de procedimentos e 
em maio, 5,6 milhões. Após recuperação, o ano 
terminou com 8 milhões;

• As áreas mais afetadas: citopatologia (-51%), 
neurologia (-40%), anatomopatologia (-39%), 
cardiologia (-38%), oftalmologia (-34%) e medicina 
clínica (-33%);

• Deixaram de ser realizados 2,8 milhões de cirurgias. 
Entre março e dezembro de 2020 foram realizados 4,6 
milhões de procedimentos desse tipo, contra 7,5 
milhões no mesmo período em 2019;



Acolher e 
superar os 
impactos 
diretos e 
indiretos da 
Pansindemia
Prolongada

• Áreas com procedimentos com mais impacto: 
oftalmologia (-6,2 milhões), radiologia e diagnóstico 
de imagem (-5,3 milhões), médico-clínico (-2,8 
milhões) e radioterapia (-2,5 milhões);

• Sofreram grandes quedas exames de gasometria, 
câncer e Papanicolau. Outros procedimentos 
afetados:  atendimentos nos CAPS, cauterização de 
lesões na pele e atendimento para indicação ou 
inserção do DIU;

• Por regiões, as mais afetadas foram a Nordeste (-
31%), Sul (-29%), Sudeste (-27%) e Norte (-21%). Entre 
os estados, as reduções mais intensas se deram em 
Alagoas (-47%), no Piauí (-45%), Amazonas (-38%), 
Espírito Santo (-36%), em Mato Grosso do Sul e 
Sergipe (-35%).
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superar os 
impactos 
diretos e 
indiretos da 
Pansindemia
Prolongada

Nota técnica da Fiocruz:

• Redução de 53% na comparação entre o período 
pré-pandemia, de janeiro de 2018 a junho de 2019, 
com o período de janeiro de 2020 a junho 2021;

• Todos serviços do SUS, com exceção da oferta de 
medicamentos, tiveram queda brusca logo após o 
início da pandemia, e depois, mesmo com 
aumento, não retornaram ao nível anterior;

• As internações registraram uma queda de 1 milhão 
e 700 mil, sendo a maior parte relativa a 
internações eletivas.





Aumentar a 
Capacidade
Nacional 
de Produção
do Complexo
Econômico
Industrial da 
Saúde

O Brasil precisa acompanhar a movimentação 
global de reforçar a produção doméstica durante e 
no pós-pandemia.

O CEIS é uma questão de estímulo ao 
crescimento econômico e de segurança nacional, 
para a garantia do fornecimento de dispositivos 
relacionados ao suporte à vida.

As compras públicas não podem induzir 
desigualdades competitivas e desprezar a 
produção local.



Aumentar a 
Capacidade
Nacional 
de Produção
do Complexo
Econômico
Industrial da 
Saúde

Os laboratórios públicos não podem ser 
encarados apenas produtores de fármacos ou 
produtos, mas precisam ser priorizados enquanto 
plataformas de desenvolvimento. 

A evidência da importância da agenda dos 
equipamentos públicos do CEIS foi destacada 
desde o começo desta Pandemia até os dias 
atuais. 



Morfologia do 

Complexo
Econômico-
Industrial da 
Saúde na terceira
revolução
tecnológica.

Fonte: Grupo de pesquisa Desenvolvimento e Saúde da FIOCRUZ 



Complexo
Econômico –
Industrial da 
Saúde 4.0

Fonte: Grupo de pesquisa Desenvolvimento e Saúde da FIOCRUZ 



Ações junto 
ao Poder 
Executivo

A) Recomendações relacionadas à Governança;

B) Recomendações relacionadas à formulação e 
marcos normativos infralegais;

C) Recomendações relacionadas às políticas de 
fomento e orçamentárias;

D) Recomendações sobre conformidade legal e 
desburocratização;

E) Recomendações relacionadas à política externa;

F) Recomendações relacionadas à agenda do trabalho 
decente.



Recomendações 
relacionadas à 
Governança

I. Recriação do Grupo Executivo do Complexo 
Industrial da Saúde, assegurando a 
participação interministerial, da sociedade 
civil, do setor produtivo e de inovação;

II. Reestruturação do Departamento de gestão 
do Complexo Industrial e Produtivo da Saúde 
e de Inovação no âmbito do Ministério da 
Saúde;

III. Manutenção na estrutura ministerial do 
Departamento de Assistência Farmacêuticas;

IV. Aumento dos padrões de transparência da 
política, gastos e incentivos relacionados ao 
CEIS;

V. Realizar ampla pesquisa diagnóstica da 
realidade atual do CEIS no Brasil, das 
prospecções do vários atores que atuam no 
cenário nacional e internacional sobretudo a 
partir da pandemia e da sua superação 

VI. Estabelecimento de Planos Plurianuais de 
fortalecimento do CEIS e execução de PDP’s
alinhados a Planos Plurianuais de Saúde e 
discutido no âmbito do GECIS.



Recomendações 
relacionadas à 
formulação e 
marcos 
normativos 
infralegais

I. Elaboração de modo colaborativo e participativo de uma 
Política Nacional de Desenvolvimento da Indústria e de 
Inovação em Saúde;

II. Construção de uma política de indução e qualificação da 
capacidade institucional e de gestão dos laboratórios públicos;

III. Revisão do marco regulatório de fitoterápicos no sentido de 
buscar a priorização da produção de insumos farmacêuticos 
ativos vegetais (IFAVS);

IV. Construção de uma estratégia nacional do uso e incorporação 
de Inteligência Artificial (AI, em inglês) na área de Saúde.

V. Construção de uma política nacional de qualificação dos 
recursos humanos em saúde para inovação.

VI. Constituir uma nova estrutura técnico-administrativa, no 
âmbito da CONITEC, para  acompanhar e qualificar os conjunto 
dos processos de avaliação técnica e decisões de incorporação 
de produtos e tecnologias ao SUS , dotando os processos atuais 
de maior capacidade e autonomia de avaliação técnica, 
ferramentas e processos de maior transparência e 
previsibilidade para o CEIS.



Recomendações 
relacionadas às 
políticas de fomento 
e orçamentárias

I. Trabalhar para garantia de sustentabilidade financeira do 
SUS, sobretudo com as novas demandas da pandemia e 
seus impactos, da transição epidemiológica e 
demográfica e da incorporação de novas tecnologias, 
combinado com o não contingenciamentos 
orçamentários relacionados ao CEIS;

II. Elaboração de linhas de financiamento para a 
qualificação profissional no setor de inovação em Saúde, 
bem como assegurar linhas de exclusivas para pesquisas 
de base e de inovação;

III. Elaboração de financiamento para condução de etapas 
pré-clínicas de estudos;

IV. Resgate do papel dos bancos públicos na indução do 
desenvolvimento industrial brasileiro.

V. Criação de linhas de pesquisa para o desenvolvimento de 
tecnologias relacionadas a biodiversidade brasileira e aos 
saberes tradicionais.



Recomendações 
sobre 
conformidade 
legal e 
desburocratização

I. Revisão do procedimento NVE – nomenclatura do valor 
aduaneiro e estatística, instituída pela portaria IN RFB 
nº. 80/1996; 

II. Criar um grupo de trabalho para a revisão da resolução 
CMED n° 02/2004, que trata dos critérios para o 
estabelecimento de preços para medicamentos no 
sentido de estimular a inovação;

III. Aprimorar o processo de registro de medicamentos 
inovadores, com foco em acelerar o processo.



Recomendações 
relacionadas à 
política externa

I. Elaborar estratégia de regionalização da produção do 
setor saúde com outros países das Américas, com 
especial atenção aos blocos regionais no continente com 
participação brasileira;

II. Desenvolver uma estratégia de proteção concorrencial 
em reciprocidade a outras nações;

III. Reduzir as burocracias para elaboração de etapas pré-
clínicas realizadas fora do país;

IV. Ampliar e fortalecer as cooperações bilaterais entre as 
agências reguladoras sanitárias, constituição de comitês 
regulatórios binacionais e regionais, fortalecendo 
estratégias comuns de desenvolvimento , produção e 
incorporação;

V. Retomar agenda comum no âmbito dos BRICSA 
buscando fortalecimento da capacidade nacional e 
ocupação comum de novos mercados;

VI. Estabelecer Cooperação técnica com países com 
Sistemas Nacionais Públicos de Saúde no sentido de 
troca de experiências quanto as estruturas 
administrativas, marcos legais, agências de avaliação da 
incorporação de novas tecnologias e tratamentos.



Recomendações 
relacionadas à 
agenda do 
trabalho decente

I. Estimular os desenvolvimentos de processos 
coletivos de negociação entre trabalhadores e 
empresas públicas e privadas na pactuação de 
agendas promotoras do trabalho decente no âmbito 
do CEIS;

II. Instituir uma agenda de igualdade de oportunidades 
e combate a todas as formas de discriminações na 
agenda do trabalho do CEIS;

III. Criar mecanismos de monitoramento e controle das 
atividades laborais, de modo a coibir a jornada 
exaustiva, o descumprimento da legislação e garantir 
a saúde dos trabalhadores;

IV. Instituir uma política industrial que promova o 
combate ao desemprego e a redução das 
desigualdades regionais.



Ações junto ao 
Tribunal de 
Contas da União

• Indica a criação de um grupo de trabalho no âmbito dos 
Tribunais de Contas, para tratar sobre compras públicas 
do setor saúde e indução do setor de inovação e da 
indústria em Saúde no Brasil;

• Proposta de Fiscalização e Controle, para que a Corte de 
Contas inclua no seu planejamento de auditorias para 
próximo exercício a previsão de realização de uma 
auditoria para avaliar de modo aprofundado a Política 
Nacional de Desenvolvimento do Complexo Econômico e 
Industrial em Saúde.



Poder Legislativo

Priorização do Projeto de Lei 2.583/2020, de autoria do nobre Dep. Dr. Luiz 
Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ) e adequação para atender:

• Instituir a obrigatoriedade e prover a estabilidade de atualizações 
e normativas do Poder Executivo sobre a Política Industrial do 
setor de saúde no Brasil, com foco em assegurar simplificação de 
normas burocráticas, aproximação com as cadeias de inovação, 
incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento e aproximação com a 
indústria Petroquímica e Química;

• Instituir o Conselho Gestor Conselho Executivo do Complexo 
Industrial da Saúde – CECIS, com a participação dos Ministérios da 
Saúde, Economia, Comunicação, Trabalho, Educação e Ciência e 
Tecnologia. Além de participação da sociedade civil, do conselho 
nacional de saúde e de representantes da indústria;

• Transmitir ao CECIS a responsabilidade por atualizar e definir as 
normativas do Regime Especial Tributário para as Empresas 
Estratégicas de Saúde – RETEES, já previsto na proposição;

• Construir um sistema de tributação para a indústria da saúde no 
Regime Especial de Tributação que gere créditos a serem utilizados 
na ampliação dos investimentos diferenciando de uma 
desoneração simples de tributos e impostos;

• Assegurar isonomia entre capital nacional e internacional, desde 
que as empresas invistam em plantas nacionais, na indústria 
nacional e na transferência e incorporação de novas tecnologias 
para produção nacional;



Poder Legislativo

Priorização do Projeto de Lei 2.583/2020, de autoria do nobre Dep. 
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ) e adequação para atender:

• Realizar a adequação do sistema de compras públicas do 
setor saúde, com a construção do Sistema Nacional de 
Compras Públicas em Saúde;

• Criação da estrutura legal e normativa para os Contratos de 
Competitividade em Saúde (CCS);

• Redução ou eliminação da tributação de serviços técnicos 
prestados no exterior para empresas de desenvolvimento 
de produtos nacionais;

• Garantir mecanismos de estímulo a corrida tecnológica e 
ao suprimento dos produtos dentro das PDP’s, quando 
houver atraso do cronograma ou interrupção de produção 
por grupos que participem das Parcerias ou outras 
estratégias de compras governamentais que visem 
estimular a transferência de tecnologia e inovação.

Priorização do PL 3945/2012 de autoria da Dep Jandira Feghali, 
com o seu desapensamento e proposta de tramitação em regime 
de urgência;  



Poder Legislativo

• Realização de Seminário no âmbito da CSSF para discutir a 
regulação do uso de Inteligência Artificial no setor da Saúde, 
propondo-se um marco legal específico para a saúde;

• Criação de grupo de trabalho para discutir as compras públicas 
do setor saúde e a formatação de novo marco normativo; 

• Criação de Grupo de Trabalho destinado a avaliar os direitos 
relacionados as patentes, licenciamento compulsório, direito 
dos inventores e comerciais;

• Criação  de grupo de trabalho para elaboração de proposta 
normativa que vise induzir práticas inovadoras na gestão de 
saúde.



Novo Pacto 
Político Social 
de 
Reconstrução e 
Fortalecimento 
do SUS 

• Uma onda global de fortalecimento de Sistemas Nacionais 
de Saúde?;

• A garantia do Direito a Saúde, o Fortalecimento do SUS, a 
Defesa da Vida e da redução das desigualdades como 
elementos centrais da Agenda de Superação da Atual Crise 
Econômica, Social, Politica-Institucional;

• Um novo Pacto com a Sociedade em Defesa do SUS, dos seus 
princípios, diretrizes e financiamento;

• Reorganização da Governança Interfederativa e Regional;

• Reposicionamento da produção do conhecimento, da 
investigação científica e da formação profissional em saúde.  
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