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Audiência Senado Federal | 12/04/2021 
 

COMISSÃO TEMPORÁRIA COVID-19 DO SENADO FEDERAL 
 

Gostaria de cumprimentar as senadoras e os senadores desta Comissão, 

agradecendo o convite para estar aqui. Cumprimentar também o representante da 

Frente Nacional de Prefeitos, que também participa desta audiência pública. 

 

Quero iniciar a fala tratando das ações e posições da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) e nosso entendimento do cenário atual, em que os Municípios 

brasileiros se encontram nesta guerra que todos nós travamos contra a Covid-19. 

 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), ao lado das entidades municipalistas 

estaduais e microrregionais e os mais de 300 consórcios públicos de Municípios, vem 

atuando diuturnamente no sentido de orientar os gestores locais nas práticas a serem 

empreendidas, mas estamos preocupados com as indefinições, idas e vindas de 

decisões e instabilidades dos regramentos a serem aplicados. 

 

Observamos que as medidas de distanciamento social adotadas pelos governos 

estaduais e gestores locais, sem nenhuma coordenação, planejamento e apoio do 
governo central, têm tido sucesso apenas na reação, sempre tardia, em situações 

de caos no sistema de saúde. 

 

Falta também um mapeamento nacional da propagação das novas variantes, que, 

combinado com uma baixa testagem da população, resultam em cenário em que 
estamos apenas enxugando gelo. 
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Infelizmente, estamos concluindo que, lá na ponta, isolado, o gestor não está 

conseguindo fazer frente às medidas necessárias para sairmos deste pico da 

pandemia. 

 

É por esse motivo que precisamos do apoio do Congresso Nacional para 

implementarmos, sob a coordenação do governo central, ações a serem adotadas 

daqui para frente. 

 

Fazer isso é o caminho de curto prazo, para minimizar o descontrole que vivemos 

hoje. O Brasil está na UTI e este ritmo de vacinação não será remédio suficiente neste 

momento. 

 

Nosso país tem hoje mais de 14 milhões de desempregados, mais de 40 milhões de 

trabalhadores informais e 23 milhões de trabalhadores autônomos, que estão com 

enormes dificuldades por conta da necessidade do isolamento. 

 

As micro e pequenas empresas, que respondem por 53% dos profissionais com 

carteira assinada, também se encontram em situação econômica grave pelos mesmos 

motivos. É preciso urgentemente promover mais ações capazes de garantir a 

subsistência destes brasileiros. Estamos em guerra, o inimigo é impiedoso, temos que 

tomar as rédeas do nosso destino, com COORDENAÇÃO. 

 

Nossa posição continua sendo a de que nenhum brasileiro, Estado ou Município é 

melhor do que outro. Nosso pacto federativo não pode ser quebrado. Assim, o ideal 
é que todas as vacinas devam ser disponibilizadas pelo PNI, a fim de que as 

regiões mais necessitadas não sejam ainda mais prejudicadas. 
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Criamos um Grupo de Trabalho na CNM que está dialogando e monitorando todos os 

fornecedores de vacinas no mundo. Em razão deste monitoramento, não acreditamos 

em compras individualizadas, pois não existe oferta consistente de vacinas no 

mercado para a aquisição direta. 

 

Defendemos que a iniciativa privada, se conseguir efetuar compras, destine todas as 

doses adquiridas exclusivamente aos grupos prioritários. Apenas após a vacinação de 

todos os brasileiros destes grupos é que podemos permitir a compra e a aplicação 

privada da vacina sem restrições de prioridades. 

 

Nosso drama é no curto prazo, e nosso esforço, neste momento, é no sentido de exigir 

as compras pelo governo federal, que sempre teve essa responsabilidade. A 

vacinação é o caminho de médio prazo para preservar a saúde dos brasileiros e a 

retomada econômica e social do país. 

 

Precisamos ressaltar aqui, não existe estoque de vacinas nos Municípios. 

 

As vacinas estão sendo administradas de acordo com as orientações do Ministério da 

Saúde, que orientou a reserva do imunizante para a aplicação da 2º dose. 

 

De acordo com o Painel Nacional, até o dia 11 de abril, já foram vacinados com a 1ª 

dose mais de 20,5 milhões de brasileiros, e, com a 2ª dose, 6 milhões, então, além 

dos grupos prioritários com vacinação em andamento, precisamos assegurar a 

vacinação de 2ª dose para 14,5 milhões de pessoas. 

 

É preciso ficar claro que a diferença que aparece no Painel do Ministério da Saúde, 

entre doses entregues aos Municípios e doses aplicadas na população não 

corresponde à realidade pelas seguintes razões: 
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• O Ministério lança no sistema como dose entregue assim que libera os lotes. 

Sabemos que até essas vacinas estarem disponibilizadas para aplicação na 

ponta, o sistema informa como estoque não aplicado. 

• Outro motivo, a incerteza na entrega de novas remessas impõe reservas para 

a aplicação da 2º dose. 

• Além disso, a digitalização no sistema das doses efetivamente utilizadas é 

efetuada apenas nos dias seguintes à aplicação e ainda são várias as 

reclamações de Municípios com problemas de carregamento das informações 

pelo sistema do Ministério da Saúde, que apresenta grande instabilidade, o que 

atrasa ainda mais o registro das doses já aplicadas. 

 

Não podemos, portanto, concordar com o uso político de falsas informações, que tem 

prejudicado o diagnóstico correto dos nossos gargalos. 

 

Nas últimas semanas ficou claro que o ritmo de vacinação é determinado 

exclusivamente pela oferta de imunizantes. Quando tivemos uma disponibilidade 

maior, rapidamente se ampliou o número de aplicações/dia. Agora com a redução nos 

últimos dias, infelizmente, este número caiu. 

  

É importante também deixar claro que os Municípios brasileiros possuem uma 

capacidade de aplicar 1,5 milhões de doses/dia. E podem ampliar rapidamente esta 

capacidade. 

 

Outro ponto que precisamos chamar a atenção, é sobre o colapso do Sistema de 

Saúde, isto não está ocorrendo somente na rede hospitalar. Observamos a mesma 

situação na rede de atenção básica, constituída como a porta de entrada do SUS para 

todos os problemas de saúde dos brasileiros. 
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A rápida saturação da Rede de Atenção Especializada levou também ao aumento 

explosivo de atendimentos na Atenção Primária, válvula de escape para os pacientes 

que não encontram leitos nos hospitais. 

 

Desde o início da pandemia estamos realizando semanalmente pesquisas e consultas 

aos prefeitos para identificar as dificuldades, os anseios e as necessidades de cada 

uma das nossas 5.568 cidades. O quadro nunca foi tão dramático como agora. 

 

Nas duas semanas entre o final de março e início de abril, em torno de 48% dos 

prefeitos relataram que o hospital de referência da sua região estava em risco iminente 

de ficar sem medicamentos do chamado Kit Intubação. No levantamento desta última 

semana, que contou com a resposta de 3.169 prefeitos, este percentual recuou para 

38,1%, em razão muito das ações implementadas pelos gestores locais em cada 

Município do Brasil.  

 

Ainda nas duas semanas entre o final de março e início de abril, o levantamento 

apontou que 26% dos prefeitos relataram risco iminente de falta de oxigênio. Nesta 

ultima semana, este percentual também recuou para 18,6%.  

 

Ainda preocupante, senhores senadores, 25% dos gestores afirmaram haver 

pacientes do seu Município aguardando leito de UTI e 26% relataram falta de leitos 

nas UPAS. 

 

Nas últimas três semanas, tivemos um patamar de 26% dos Municípios com lockdown 

sendo implementado, 78% implementando toque de recolher, 80% restrições nos 

finais de semana e 90% com as aulas presenciais paralisadas. 
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Fica claro que os prefeitos e as prefeitas, mesmo com todas as dificuldades, não 
estão medindo esforços para combater a pandemia. 

 

Por isso, estamos, desde o início dessa crise sanitária, exigindo que o governo federal 

promova uma campanha permanente de comunicação em prol da eficácia e 

segurança dos imunizantes e em defesa da importância das medidas sanitárias não 

farmacológicas, como distanciamento social, uso de máscara e cuidados com higiene. 

Infelizmente isso ainda não aconteceu, esta campanha é necessária e urgente. 

 

Para finalizar, queremos reconhecer e saudar o trabalho dos nossos gestores locais e 

do nosso exército de colaboradores/servidores dos Municípios, em especial os que 

atuam na saúde. Eles estão enfrentando todo tipo de dificuldade para levar 

atendimento e vacina para todos os cantos do Brasil. 

 

Precisamos reconhecer, ainda, a dedicação de todos os profissionais de saúde que 

estão atuando na linha de frente ao combate da Covid-19 no país, e, por fim, queremos 

nos solidarizar com as famílias dos mais de 350 mil brasileiros que, lamentavelmente, 

perderam as suas vidas ao longo desta pandemia. 

 

Que DEUS possa nos proporcionar união, sabedoria suficiente e equilíbrio 
necessário para fazermos o enfretamento a esta crise. 


