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Saúde/ CNM 

 

PESQUISA CNM 

Desabastecimento de medicamentos e a obrigatoriedade do uso de máscaras  

 

 

INTRODUÇÃO 

O desabastecimento de medicamentos essenciais nas farmácias básicas municipais, 

incluindo alguns insumos ambulatoriais se tornou uma realidade nos últimos meses, 

conforme relataram manchetes em todo o Brasil. Problemas no fornecimento pelo 

Ministério da Saúde, movimentos de protesto de funcionários em portos e aeroportos, 

questões envolvendo a política internacional como dificuldades de importação de 

insumos, por causa da guerra na Ucrânia e do lockdown na China são alguns dos 

motivos mais relatados. Notícias dão conta que em alguns Estados, cirurgias eletivas e 

tratamentos estão sendo adiados. 

Na busca constante por pautas focadas no interesse do municipalismo, e na melhoria e 

eficiência dos serviços públicos municipais, a Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM) buscou compreender a realidade dos entes que mais atentem e precisam 

diariamente se justificar para a população – Os municípios.  

Defendo urgente o interesse municipalista, de fornecer saúde de qualidade e com 

dignidade à população Brasileira, esta pesquisa em nível nacional, evidencia quais 

medicamentos estão em falta, visando atribuir as responsabilidades pelo 

desabastecimento e permitir um planejamento adequado para a reposição.  

A pesquisa foi aplicada no período de 23/05 a 20/06, com foco na resposta dos 

servidores responsáveis pela assistência farmacêutica municipal, de preferência com os 

próprios farmacêuticos dos serviços. 

Para encontrar respostas claras a objetivas era necessário que as perguntas fossem 

acompanhadas de sugestões de nomes de medicamentos e insumos, para assim, 

catalogarmos as opções com maior menção. Após uma pesquisa em matérias 

jornalísticas foi possível identificar ao menos 60 medicamentos, entre o componente 

básico e o especializado que estavam em falta por várias regiões do Brasil. 
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Foram então selecionados os medicamentos que mais se repetiam entre as listas, 

separados por Assistência Básica, ou seja, de responsabilidade de compra e distribuição 

por parte do próprio município; Assistência Especializada, de responsabilidade das 

Secretárias Estaduais de Saúde do Ministério da Saúde, mas em muitos estados 

distribuídos pelo município, assim como os insumos ambulatoriais.  

Os medicamentos mais comuns na dispensação da farmácia básica, restando os 

seguintes itens no componente Básico: Amoxicilina; Dipirona; Azitromicina; 

Prednisolona; Ambroxol; e Dipirona injetável. 

Já no componente especializado, restaram os medicamentos: Amicacina; Novamox 

400mg; Deposteron 200mg; Noripurum 100mg; Adalimumabe; Leflunomida; Infliximabe 

100mg; e Tocilizumabe. 

Ao longo do planejamento também se entendeu adequado compreender o período de 

desabastecimento destes itens, para se estabelecer, em especial os que estão em falta 

há mais de 30 dias e mais de 90 dias; bem como saber se já há definição para reposição, 

se o município já realizou alguma dispensa para a compra emergencial, tanto dos 

insumos de sua responsabilidade quanto do Estado ou União, e ainda, buscar entender 

se a população está sendo devidamente informada desta falta e os motivos.  

Finalmente, em função do aumento de registros de novos casos de covid-19 em todo o 

território nacional (Fiocruz, 2022), a CNM indagou as gestões municipais a respeito da 

volta da obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/infogripe-permanece-tendencia-de-aumento-de-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/infogripe-permanece-tendencia-de-aumento-de-covid-19


 

 
 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330 

Foram contatados 2.469 municípios (44,34%) e aplicadas as questões entre 25/05 a 

20/06/2022. A central de pesquisas da CNM telefonou para cada Município em busca 

do profissional responsável pela Assistência Farmacêutica. Dessa busca, obtivemos a 

seguinte compilação de respostas por Unidade da Federação.  

 

Tabela 1: Respostas por UF 

Região Municípios  Respostas % Respostas Faltam 

Sul 1191 929 78,00% 262 

Sudeste 1668 929 55,70% 739 

Centro-Oeste 466 171 36,70% 295 

Norte 450 89 19,78% 361 

Nordeste 1793 351 19,58% 1442 

BR 5568 2469 44,34% 3099 

Fonte: CNM (2022). 

 
O maior número de respostas de Municípios teve origem na Região Sul com 78% (929), 

seguido das regiões Sudeste com 55,7% (929), Centro-Oeste com 36,7% (171), Norte 

com 19,78% (89), e Nordeste com 19,58% (351).  

Pelo complexo de serviços e estruturas de Saúde Pública do Sudeste e do Sul do país, 

consideramos a amostra atual de 2.469 Municípios como sendo representativa do 

cenário geral de falta de medicamentos no atual período.  

Os resultados a seguir são apresentados sem desagregação por UF ou Região do país.  

Questão 1 
No seu Município está ocorrendo falta de medicamentos do Componente 
BÁSICO da Assistência Farmacêutica? 

 
Fonte: CNM (2022)  
 

 

Em 80,4% (1.985) dos Municípios respondentes ocorre falta de medicamentos 

da lista básica ou componente básica. Esses medicamentos e insumos 
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representam a terapia medicamentosa para situações de saúde associadas a 

doenças crônicas ou a sintomas leves, ou seja, que inicialmente podem ser 

tratados nas Unidades Básicas de Saúde.  

Apenas 19,1% (472) dos municípios responderam que não ocorre falta de 

medicamentos da lista básica e 0,5% (12) não responderam. 

 

Questão 2.  
Se SIM, faltam medicamentos da lista básica, quais medicamentos do 

Componente Básico estão faltando? 

 
Fonte: CNM (2022)  

 

Para aquelas gestões que responderam que faltavam medicamentos da lista básica, a 

CNM questionou quais tipos, a partir de uma listagem pré-estabelecida. Nesse sentido, 

as gestões poderiam escolher mais de uma resposta ou não responder. Assim, 

obtivemos que falta amoxicilina (antibiótico) em 68% (1.350) dos Municípios 

respondentes e Dipirona (anti-inflamatória, analgésico e antitérmico) em 65,6% 

(1.302).  

Outros itens como Dipirona injetável (50,6%/1.005), Prednisolona (45,3%/900) 

utilizada no tratamento de alergias, distúrbios endócrinos e osteomusculares e 

doenças dermatológicas, reumatológicas, oftalmológicas e respiratórias, entre outras; 
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Azitromicina (42%/833) aplicado para infecções respiratórias e as sexualmente 

transmissíveis; Ambroxol (39,6%/787) usado para expectoração, ou seja, ajuda na 

eliminação do catarro das vias respiratórias, alivia a tosse, desobstrui os brônquios. 

Em 55,6% (1.104) as gestões indicaram que a falta de medicamentos era de outra 

espécie e relataram - Carvedilol 12,5mg e 6,25mg, Folinato de cálcio 15 mg, 

Omeprazol 20mg - Sais para reidratação oral, Varfarina 5 mg, Gliclazida 30mg e 60 

mg, Nitrofurantoína 100mg, Loratadina. Apenas 3,5% (70) não soube responder.  

 
Questão 3.  
No seu Município está ocorrendo falta de insumos básicos médicos ou 
ambulatoriais? 

 
Fonte: CNM (2022)  

 
 

Além da falta de medicamentos em serviços que cuidam das questões básicas ou 

menos complexas, a CNM quis saber se faltavam insumos, ou seja, seringas, gazes, 

agulhas, ataduras, que são materiais de uso e descarte que se relacionam com o 

cuidado de baixa complexidade. Obtivemos que na maioria dos Municípios 

respondentes não faltam insumos (66,7%/ 1.648). E em 28,5% ou 704 cidades há falta 

desses tipos de insumos. 
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Questão 4 
No seu Município está ocorrendo falta de medicamentos do Componente 
ESPECIALIZADO da Assistência Farmacêutica? 

 
Fonte: CNM (2022)  

 

Em 48,6% (1.201) dos Municípios respondentes ocorre falta de medicamentos da lista 

especializada. Essa relação de medicamentos é recorrentemente comprada e 

distribuída pelos Estados (secretarias estaduais de saúde) aos municípios. 

Dependendo das características e morbidades presentes na população, esses 

medicamentos podem ser comprados diretamente pelas gestões municipais.  

Em 45,9% (1.133) dos respondentes não foi indicada falta desse tipo de medicamento. 

Em 5,5% (135) não obtivemos respostas. Para aqueles Municípios que responderam 

SIM a falta de medicamentos da lista especializada, a CNM questionou quais tipos, a 

partir de uma listagem pré-estabelecida. Nesse sentido, as gestões poderiam escolher 

mais de uma resposta ou não responder. 
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Questão 5 
Se SIM, quais medicamentos do Componente Especializado estão faltando? 

 
Fonte: CNM (2022)  

 

Para aquelas gestões que responderam que SIM, faltavam medicamentos 

especializados, a CNM questionou quais tipos, a partir de uma listagem pré-

estabelecida. Nesse sentido, as gestões poderiam escolher mais de uma resposta ou 

não responder. Assim, obtivemos “outros” tipos de medicamentos que não foram 

listados representam 59,9% (719). Algumas gestões apontaram esses “outros” como 

sendo “Quetiapina, Desonida, medicamentos usados para tratamento de Leucemia e 

Câncer; Donepezila 10 mg, Sacubitril Valsartana 50 mg e 200 mg, Timolol 0,5%, 

Insulina Glulisina, Naltrexona, Neozine e Haldol, Crisapina; Rivastigmina; Latanoprost; 

Sulfadiazina; Seleginina; Lepeliza; Mesalazina; Galantamina; Rasagilina, Atorvastatina 

80mg entre outros.  

Dentre a lista pré-indicada pela CNM, as respostas indicando falta de medicamentos: 

Noripurum 100mg (27,3%/328) usado para tratamento de anemia; Novamox 400mg 

(21,1%/253) usado para é um antibiótico indicado para tratamento de infecções 



 

 
 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330 

bacterianas (causadas por bactérias) comuns; Infliximabe 100mg (19,4%/233) usado 

para tratar pacientes adultos e pediátricos com doença de Crohn; Adalimumabe 

(17,4%/209) destinado ao tratamento da artrite reumatoide grave, ativa e progressiva;  

Amicacina (17%/204) é um agente antibacteriano; Tocilizumabe (13,7%/164) usado 

para tratar a tratamento da artrite idiopática juvenil sistêmica (AIJ); Deposteron 200mg 

(13,6%/163) indicado para reposição de testosterona em homens que apresentem 

hipogonadismo primário ou adquirido e finalmente a Leflunomida (13%/156) indicado 

para o tratamento da artrite reumatoide ativa.  

Outra preocupação que a CNM verificou junto das gestões foi o tempo de falta desses 

medicamentos e insumos. Dessa forma foram dadas 4 opções de período de falta dos 

produtos: Entre 30 dias e menos de 90 dias; mais de 90 dias; menos de 30 dias ou não 

saberia responder.  

Questão 6 
O desabastecimento relacionado nas questões anteriores acontece há: 

 
Fonte: CNM (2022)  

 
A maioria das gestões indicou que falta dos produtos se dá entre 30 e 90 dias 

(44,7%/1.103). Esse dado indica que o problema do desabastecimento não é algo 

pontual, muito pelo contrário, tornou-se crônico. Em 19,7% (486) o 

desabastecimento acontece a mais de 90 dias. Em apenas 12,6% (312) Municípios 

esse problema se apresenta a menos de 30 dias. Em 23% (568) a questão não obteve 

resposta.   

Questão 7 
É explicado ao paciente o motivo da falta dos medicamentos ou insumos? 
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Fonte: CNM (2022)  

 

Perante o cenário crônico de desabastecimento, a CNM indagou se os pacientes eram 

informados o motivo, situação da ausência de medicamentos e insumos. Nesse ponto 

78,7% (1.944) afirmam explicar aos pacientes o motivo da falta de medicamentos e 

insumos e apenas 2,3% (57) não fazem essa comunicação. Os que não souberam 

responder a essa questão totalizaram 19% (468) dos respondentes.  

 

Questão 8 
Há prazo para normalização dos estoques? 

 
Fonte: CNM (2022)  
 
Apenas 12,6% (310) Municípios tem previsão de normalização dos estoques em até 30 dias. 

Para a maioria (59,2%/1.461) não há previsão de normalização. Em 18,5% (456) dos 

questionamentos não obtivemos resposta.  
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Questão 9 
Nos últimos 60 dias, o Município já recorreu à compra direta (emergencial) de 
medicamentos ou insumos? 

 
Fonte: CNM (2022)  

 

Dos 2.469 Municípios que responderam a pesquisa, para 58% (1.432) a estratégia 

para abastecimento e/ou solução a curto prazo para o desabastecimento de 

medicamentos e insumos foi a compra direta. Isso afeta as gestões pois, esse tipo de 

compra remete a realização de compras emergenciais. O indicativo da não compra 

emergencial foi respondida por 38,3% (946) gestões e 3,7% (91) não souberam 

responder.  

Para os gestores que responderam SIM para a compra emergencial, a CNM 

questionou em qual situação esse recurso foi acionado. 

 

Questão 10 
Se SIM, em qual situação? 

 
Fonte: CNM (2022)  

 
 

Dos consultados 48,5% (694) responderam que a compra emergencial para realizado 

para os insumos de responsabilidade do Município (lista básica de medicamentos e 
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insumos). Para 42% (602) a compra emergencial envolveu insumos de sua 

responsabilidade e também de responsabilidade do estado ou União (lista estratégica 

e especializados). Apenas 2% (28) não souberam responder a essa questão.  

 

Finalmente a CNM indagou a respeito das medidas não farmacológicas de 

enfrentamento a pandemia no âmbito do aumento de casos positivos. A questão 

referia se, em função do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda (Covid-

19 ou outras), no seu Município voltou a ser obrigatório o uso de máscara em locais 

fechados? As respostas compiladas se mostraram da seguinte forma: 

 

Questão 11 
Em função do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda (Covid-19 ou 
outras), no seu Município voltou a ser obrigatório o uso de máscara em locais 
fechados? 

 
Fonte: CNM (2022)  
 
 

Conclusão 

Existe há mais de 90 dias desabastecimento crônico de medicamentos básicos e 

especializados que está afetando os serviços públicos de saúde, inclusive os básicos, 

estruturas nas quais a população busca atendimento de questões respiratórias e do 

pós-covid19, onde se acolhem as populações com doenças crônicas como 

hipertensão e diabetes.  

Até o momento não se percebe por parte do governo Federal nem dos estados da 

federação, uma estratégia e resolução a curto e médio prazo que retire dos Municípios 

a inviável tarefa de encontrar medicamentos nas quantidades necessárias, mesmo 

que esses adquiram os produtos via compras emergenciais.  

 
Saúde/ CNM - 061-2101-6005 


