ANUÁRIO
O CICLO DE FORNECIMENTO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE
NO BRASIL

2

4ª edição
ç

0

2

1

ABRAIDI
Associação Brasileira de Importadores
e Distribuidores de Produtos para Saúde

ANUÁRIO
O CICLO DE FORNECIMENTO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE
NO BRASIL

2

4ª edição

0

2

1

004

O CICLO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NO BRASIL

GOVERNANÇA
GESTÃO 2020-2023
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

Presidente
Sérgio Dilamar Bitencourt da Rocha

Eduardo S. Facci (titular)

ENDOSUL COM. E REP. DE MAT. CIRÚRGICOS
LTDA./RS

Vice-Presidente
Ronaldo Sampaio Carneiro
MARIN MEDICAL LTDA./BA

Diretora
Cândida de Fátima Bollis

SP INTERVENTION LTDA./SP

Conselheiros
Cassius Maggioni

ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI/SP

Fernando Reatto (titular)

CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA./
PB

Hugo Feijó F. Freire (titular)

JOTEC DO BRASIL IMP. E COM.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/SP

José Luis Pollesi (suplente)

MULTIVISION COMÉRCIO
DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI/ES

CORTICAL COMÉRCIO
DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA./SP

Eduardo Ferreira Simões

IMPLAMED IMPLANTES ESP.
COM. IMPOR. EXP. LTDA./SP

Fábio Zanini

LIVANOVA BRASIL COM.
E DIST. DE EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA./SP

Gláucio Pegurin Libório

ORTHOHEAD INSTRUMENTOS
E IMPLANTES CIRÚRGICOS LTDA./SP

Henrique César Martins

HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI/SP

Luzia de Almeida Assis Silva

PORTO SURGICAL COMÉRCIO
DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA./RJ

Marcos Sylvestre

MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA./SP

Maria Cecilia Patrícia Braga Braile Verdi
BRAILE BIOMÉDICA IND. COM.
E REPRESENTAÇÕES LTDA./SP

Murilo P. Rocha

CICLOMED DO BRASIL LTDA./SP

Roberley Carlos Polycarpo

UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA./ES LTDA./SP

COMISSÃO DE ÉTICA E
PROCESSAMENTO
Presidente
Volnei Luiz Ortigara

CANADÁ CENTRAL DE NEGÓCIOS DO BRASIL
LTDA./RS

Vice-Presidente
Henrique César Martins

HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI/SP

Membros
José Luis Pollesi (titular)

MULTIVISION COMÉRCIO
DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI/ES

Aline Moura (1º suplente)
ATRIAL SAÚDE/SP

Roberley Carlos Polycarpo (2º suplente)
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA./ES

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

ANUÁRIO ABRAIDI
2021
CORPO EXECUTIVO E TÉCNICO

REALIZAÇÃO

Diretoria Executiva
Bruno Boldrin Bezerra

Associação Brasileira de Importadores e
Distribuidores de Produtos para Saúde –
ABRAIDI

Diretoria Técnica
Sérgio Alcântara Madeira
Corpo Administrativo
Daise de Oliveira Domingues
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Deborah Ramos
SECRETARIA

Lucas Macedo

Websetorial Consultoria Econômica
Duplo Z Inteligência de Comunicação
COLABORAÇÃO

(EM ORDEM ALFABÉTICA)

Bruno Boldrin Bezerra
ABRAIDI

RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS &
INSTITUCIONAIS

Fanny Rosa Zygband

Tatiane Munhoz

Lucas Flávio de Macedo

Tayane Araújo

Patrícia Véras Marrone

COMUNICAÇÃO/EVENTOS
RELACIONAMENTO/ATENDIMENTO AO
ASSOCIADO

DUPLO Z INTELIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
ABRAIDI

WEBSETORIAL

Sérgio Alcântara Madeira
ABRAIDI

Sérgio Dilamar Bitencourt da Rocha
ABRAIDI

COLABORAÇÃO ESPECIAL – ARTIGOS
Celso Ienaga (Dextron Consulting) –
Sustentabilidade do sistema da saúde
Jefferson Fernandes (Associação Brasileira
de Telemedicina e Telessaúde) – Saúde
Digital: oportunidades na porta da frente
Leonardo Giusti e Sheila Mittelstaedt
(KPMG) – Mudanças na saúde no pós-covid 19

Revisão: Vero Verbo Serviços Editoriais
Projeto gráfico: Laika Design
Impressão: Centrográfica

005

Sumário
CAPÍTULO 1

10. CARTA

AO LEITOR

12. MISSÃO,VISÃO
E VALORES

14. INTRODUÇÃO

16. AÇÕES E NÚMEROS
DA ABRAIDI

24. TEMAS E AÇÕES
2020/2021

37. COMPLIANCE

CAPÍTULO 2

42. O SETOR DE
PRODUTOS
PARA SAÚDE

46. NÚMEROS DO SETOR

E MERCADO INTERNO

53. O COMÉRCIO EXTERIOR DE
PRODUTOS PARA SAÚDE

CAPÍTULO 3

62. COVID-19: IMPACTOS
E MUDANÇAS
NO PÓS-PANDEMIA

74. MUDANÇAS NA SAÚDE

NO PÓS-COVID 19 (KPMG)

92. SAÚDE DIGITAL:

OPORTUNIDADES NA
PORTA DA FRENTE (ABTMS)

CAPÍTULO 4

98.

DISTORÇÕES
NA SAÚDE E A
SUSTENTABILIDADE
DO SETOR

101. SUSTENTABILIDADE
DO SISTEMA DA
SAÚDE (DEXTRON)

108. MODELOS

DE PAGAMENTO
E OS FORNECEDORES
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE

110. DISTORÇÕES
NA SAÚDE

110. RETENÇÃO

DE FATURAMENTO

114. GLOSAS
116. INADIMPLÊNCIA
118. DESCONTO

FINANCEIRO

121. PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS
AGREGADOS

122. O CUSTO DAS
DISTORÇÕES

124.
126.

CONCLUSÕES

EMPRESAS
ASSOCIADAS
ABRAIDI

008

O CICLO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NO BRASIL

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Segmentação dos associados ABRAIDI por tipo
de atividade. Página 18
Gráfico 2: Distribuição dos associados ABRAIDI por porte
(faturamento anual). Página 19
Gráfico 3: Distribuição dos associados ABRAIDI por
região. Página 20
Gráfico 4: Distribuição dos associados ABRAIDI por
Unidade da Federação. Página 21
Gráfico 5: Segmentação dos associados ABRAIDI por
especialidade de atuação. Página 22
Gráfico 6: Impactos da alíquota de 18% na tributação de
dispositivos médicos, nos associados ABRAIDI no estado de
São Paulo. Página 27
Gráfico 7: Status dos associados ABRAIDI em relação a
programas de compliance. Página 41
Gráfico 8: Contratualização nos associados ABRAIDI.
Página 46
Gráfico 9: Participação dos players na contratualização com
associados ABRAIDI. Página 46
Gráfico 10: Consumo de produtos para saúde pelo SUS.
Página 48
Gráfico 11: Top 10 principais produtos - OPME consumidos pelo SUS. Página 49
Gráfico 12: Distribuição do faturamento dos associados
ABRAIDI por fonte pagadora. Página 51
Gráfico 13: Distribuição do faturamento por tipo de cliente
Página 52
Gráfico 14: Consumo aparente de dispositivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos de apoio e participação
percentual das importações neste mercado. Página 54
Gráfico 15: Produção brasileira de dispositivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos de apoio. Página 55
Gráfico 16: Balança comercial de dispositivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos de apoio. Página 56
Gráfico 17: Principais países de origem das importações de
dispositivos médicos implantavéis, materiais e equipamentos
de apoio. Página 57

Gráfico 18: Principais países de destino das exportações de
dispositivos médicos implantavéis, materiais e equipamentos
de apoio. Página 60
Gráfico 19: Medidas adotadas para reduzir custos durante o
período da pandemia. Página 67
Gráfico 20: Aumento da retenção de faturamento, glosas
e/ou inadimplência durante a pandemia. Página 69
Gráfico 21: Perspectiva de retomada pelos associados
ABRAIDI. Página 70
Gráfico 22: Mudanças permanentes que foram ou serão
adotadas após a pandemia. Página 72
Gráfico 23: Faturamento dos associados ABRAIDI retido
por fonte pagadora. Página 110
Gráfico 24: Número médio de dias até a emissão de nota
fiscal dos associados ABRAIDI por fonte pagadora.
Página 111
Gráfico 25: Número médio de dias entre a emissão de nota
fiscal e o pagamento - associados ABRAIDI por fonte
pagadora. Página 112
Gráfico 26: Prática de glosa por planos de saúde ou
operadoras. Página 114
Gráfico 27: Volume total de glosa dos associados
ABRAIDI. Página 115
Gráfico 28: Perdas por inadimplência de hospitais, operadoras e órgãos públicos. Página 116
Gráfico 29: Volume de inadimplência - recursos a receber
há mais de 180 dias ou perdidos - associados ABRAIDI.
Página 117
Gráfico 30: Prática de desconto hospitais/financeiro.
Página 118
Gráfico 31: Retaliação ao negar a concessão de desconto
hospitalar. Página 119
Gráfico 32: Percentual de custos de operação dos fornecedores decorrentes de distorções no setor de produtos para
saúde. Página 122

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Carta aberta ao governo de São Paulo, publicada em 15 de janeiro de 2021. Página 25
Figura 2: Seminário da Folha de S.Paulo patrocinado
pela ABRAIDI. Página 26
Figura 3: Seminário Internacional de Compliance
e lançamento da 4ª edição do Código de Ética e de
Conduta da ABRAIDI, com a participação de Nancy
Travis, vice-presidente de Compliance da AdvaMed.
Página 37
Figura 4: Seminário Internacional de Compliance e
lançamento da 4ª edição do Código de Ética e de Conduta da ABRAIDI, com a participação de representantes de associações da América Latina e da Europa.
Página 39
Figura 5: Percentual médio de queda de faturamento e
volume cirúrgico durante a fase mais aguda da pandemia em 2020 – associados ABRAIDI. Página 66
Figura 6: Média de aumento de retenção de faturamento, glosa e inadimplência – associados ABRAIDI.
Página 70
Figura 7: Padrão de retomada possível para fornecedores de produtos para saúde. Página 85
Figura 8: Padrões de retomada possível para saúde e
ciências da vida. Página 86-87
Figura 9: A crise e os diferentes efeitos nos setores.
Página 88-89
Figura 10: Os impactos organizacionais da crise.
Página 90
Figura 11: VBHC Implementation Matrix (EIT
Health). Página 105
Figura 12: Prazo médio entre emissão de nota fiscal
e recebimento dos Associados ABRAIDI – 2020.
Página 113

LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Principais países de origem das importações
de dispositivos médicos implantáveis, por produto –
2020. Página 59
Tabela 2: Principais países de destino das exportações
de dispositivos médicos implantáveis, por produto –
2020. Página 61
Tabela 3: Modelos de pagamento utilizados pelos hospitais e pelas operadoras de saúde clientes dos associados
ABRADI. Página 109

009

010

O CICLO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NO BRASIL

Carta ao leitor
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O ano de 2020 entrou para a história em ra-

internacional e nacional de produtos, principalmen-

zão da pandemia de covid-19, que atingiu todo o

te para regiões mais distantes, e pela escassez de

planeta e desafiou o sistema de saúde do mundo

produtos essenciais, como os equipamentos de

inteiro. Para os fornecedores de dispositivos mé-

proteção individual (EPIs) e os respiradores, para

dicos, foi um ano difícil, de superação, resiliência

mencionar alguns. Contribuímos ainda para a elabo-

e cautela.

ração de protocolos de segurança sanitária para as
operações dos fornecedores, enfatizando as etapas

Para captar o impacto da pandemia sobre os

mais agudas de risco, como a presença no ambien-

fabricantes, importadores e distribuidores de produ-

te hospitalar, e solicitamos ao governo federal a prio-

tos para saúde, a ABRAIDI promoveu uma mudança

rização dos profissionais da indústria e distribuição

no calendário de produção do Anuário, realizando a

de produtos para saúde na campanha de vacinação

pesquisa com seus associados entre 18 de janeiro

contra a covid-19.

e 22 de fevereiro de 2021. Dessa forma, os dados
contidos nesta 4ª edição refletem informações con-

Em suma, foi um ano de grandes dificuldades

solidadas de todo o ano de 2020, diferentemente da

e muito trabalho. Apesar da retomada ensaiada no

metodologia utilizada nas edições anteriores, o que

terceiro e quarto trimestres de 2020, convivemos

possibilitou uma análise mais acurada dos fatos.

atualmente com uma nova onda da pandemia, que
tem superlotado hospitais e ameaçado o sistema de

Durante a fase mais aguda da primeira onda

saúde. Enfrentamos novamente o fechamento e a

da pandemia, entre os meses de março e maio de

suspensão de várias atividades e operações, o que

2020, uma parcela bastante significativa dos asso-

representa mais um período de testes para toda a

ciados praticamente paralisou suas atividades, em

sociedade e também para nosso setor.

razão da suspensão, do cancelamento ou do adiamento de cirurgias eletivas. Essa situação levou mui-

Esperamos que a vacinação possa caminhar a

tas empresas a rever suas operações e promover

passos largos, pois somente assim conseguiremos

mudanças para se manterem vivas.

cuidar dos pacientes que aguardam tratamento e
daqueles que já se encontram com a saúde agra-

Para levar às autoridades o cenário desafiador e

vada. Dessa forma, poderemos retomar plenamente

as dificuldades enfrentadas por seus associados e

nossas atividades e reassumir a importância eco-

pelo setor de fornecimento como um todo, a ABRAI-

nômica que o setor representa, contribuindo para a

DI participou intensa e ativamente de várias frentes

recuperação do país e para vencermos a crise na

de interlocução setorial e governamental. Além da

qual vivemos.

suspensão de cirurgias eletivas, as empresas foram
duramente afetadas pelos problemas de transporte

Boa leitura!

Sérgio Dilamar B. da Rocha
Presidente do Conselho de Administração
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MISSÃO,
VISÃO E
VALORES

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

Missão
Assegurar que as empresas associadas reconhecidamente representem
a vanguarda nas soluções para a saúde.

Visão
Ser a associação representante de distribuidores e importadores

de produtos para a saúde, sustentada na ética e na transparência,
promovendo ações que tornem nossas associadas referências no
mercado para a saúde.

Valores
Da boa cidadania, que compreendem:
>

Ética

>

Responsabilidade social

>

Sistemas e gestão da qualidade

>

Contínuo foco no ser fragilizado – o paciente
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Introdução
O ANUÁRIO ABRAIDI 2021 – O CICLO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NO BRASIL É PUBLICADO EM UM MOMENTO PARTICULARMENTE DIFÍCIL EM ÂMBITOS NACIONAL E MUNDIAL. COMO
NÃO PODERIA DEIXAR DE SER, SEU CONTEÚDO REFLETE DE MANEIRA
CONTUNDENTE O IMPACTO QUE A PANDEMIA DE COVID-19 EXERCEU
SOBRE OS IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES E FABRICANTES DE PRODUTOS PARA SAÚDE ASSOCIADOS À ENTIDADE E QUE PARTICIPARAM
DA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO.

Os dados desta 4ª edição do Anuário referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2020. A partir deste ano, a ABRAIDI
passa a adotar como referência para a coleta das informações o ano fiscal
fechado. Até a edição passada, a apuração era feita com base nos meses
de setembro a agosto do ano seguinte. A associação acredita que o novo
critério possibilitará que se trace uma radiografia mais precisa do setor,
além de facilitar o trabalho dos respondentes.
A mudança de paradigma pode ajudar a explicar eventuais diferenças
de resultados entre esta edição e a anterior, como os números relativos ao
faturamento, ainda que descontando os efeitos da pandemia.
Outra variável que pode ter influenciado alguns resultados foi o aumento de empresas associadas à ABRAIDI no último ano: são 297 no total,
17 a mais que em 2019. De acordo com a metodologia adotada pela
consultoria Websetorial, responsável pela elaboração técnica do relatório,
após a extração dos dados dos respondentes é feita uma extrapolação
dos resultados para o conjunto dos associados.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

OS DADOS DESTA 4ª EDIÇÃO
DO ANUÁRIO REFEREM-SE AO
PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO
DE 2020.

A ABRAIDI considera fundamental dar visibilidade a esse setor que abastece hospitais e deAs informações do Anuário 2021 foram obti-

mais prestadores de serviço da área de saúde com

das de um questionário de 49 perguntas, dispo-

equipamentos, materiais, insumos e dispositivos

nibilizado em plataforma on-line. Um total de 103

médicos e cuja atuação é decisiva para garantir a

empresas respondeu à pesquisa, embora o núme-

qualidade de vida da população, além de contribuir

ro de participantes tenha variado entre as pergun-

para o desenvolvimento socioeconômico do país.

tas. Em observância à Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), tanto no questionário quanto na

Estamos falando de empresas que foram res-

extração das informações, não foram identificados

ponsáveis, no ano passado, por mais de 15 mil

dados pessoais ou da empresa participante.

empregos diretos, que tiveram um faturamento de
cerca de R$ 7,1 bilhões em 2020 e que, embora

Para que os anuários façam um retrato cada

estejam concentradas em São Paulo e na região

vez mais fidedigno do corpo de associados e do

Sudeste, operam em âmbito nacional, por força

setor, com suas especificidades em termos de

de uma surpreendente capilaridade que alcança

porte, faturamento, número de funcionários e tipos

todas as regiões e estados do país.

de atuação, a ABRAIDI criou, em 2019, um grupo-controle de empresas, procurando manter a

Retratar mais fielmente esse universo, suas

proporcionalidade existente no conjunto. A ideia é

contribuições, dificuldades e esforços para supe-

construir, com o tempo, uma base de dados repre-

rar os problemas, como na pandemia de covid-19,

sentativa e relevante do setor e uma série histórica

é o propósito deste Anuário e dos próximos que

que contribuam para a interação da entidade com

virão. Que eles possam dar uma visão abrangente

seus stakeholders, do público interno (os próprios

do compromisso do setor com a saúde do Brasil

associados) ao governo.

e dos brasileiros.
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Ações e Números da ABRAIDI

AÇÕES E NÚMEROS
DA ABRAIDI

NÚMEROS
MAIS DE

297 15 mil R$ 7,1bilhões

3

ASSOCIADOS1 EMPREGOS DIRETOS2

DE FATURAMENTO EM 2020

GRÁFICO 01

Segmentação dos associados ABRAIDI por tipo de atividade
Em % e número de associados – fevereiro / 2021
APENAS
DISTRIBUIDOR

137 - 46,1%

IMPORTADOR
E DISTRIBUIDOR

132 - 44,4%

IMPORTADOR,
DISTRIBUIDOR
E FABRICANTE

12 - 4%

APENAS
IMPORTADOR

10 - 3,4%

DISTRIBUIDOR
E FABRICANTE

3 - 1,0%

IMPORTADOR
E FABRICANTE
APENAS
FABRICANTE

2 - 0,7%
1 - 0,4%
Fonte: ABRAIDI

Fevereiro/2021
Estimativa embasada em pesquisa com amostra de 100 empresas associadas e extrapolada para todo o conjunto de associadas.
3
Cálculo embasado em pesquisa com amostra de 77 empresas associadas e extrapolado para todo o conjunto de associadas.
1
2

O CICLO DE
FORNECIMENTO
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PARA SAÚDE NO
BRASIL

GRÁFICO 02

Distribuição dos associados ABRAIDI por porte (faturamento anual)
Em % dos associados – fevereiro / 2021

PEQUENO

20%

MÉDIO

41

%

MICRO

11%

GRANDE I

9%

GRANDE II

19%

Classificação de porte ABRAIDI
(em faturamento anual):
MICRO: até R$ 2 milhões;

PEQUENO: acima de R$ 2 milhões;
MÉDIO: acima de R$ 6 milhões;

GRANDE II: acima de R$ 20 milhões;
GRANDE I: acima de R$ 50 milhões.

Fonte: ABRAIDI
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GRÁFICO 03

Distribuição dos associados ABRAIDI por região
Em % dos associados – fevereiro / 2021

NORDESTE

14%

NORTE

3%

CENTRO-OESTE

7

%

SUDESTE

63%

SUL

13%

Fonte: ABRAIDI
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GRÁFICO 04

Distribuição dos associados ABRAIDI por unidade da federação
Em % e número absoluto de associados - fevereiro / 2021

133 - 45%

SÃO PAULO

31 - 10%

RIO DE JANEIRO

18 - 6%

PARANÁ
RIO GRANDE
DO SUL

17 - 6%

MINAS GERAIS

14 - 5%

PERNAMBUCO

14 - 5%

DISTRITO
FEDERAL
ESPÍRITO
SANTO

9 - 3%

BAHIA

9 - 3%

11 - 4%

6 - 2%

PARÁ
GOIÁS

5 - 2%

SANTA CATARINA

4 - 1,3%

CEARÁ

4 - 1,3%

SERGIPE

3 - 1%

PARAÍBA

3 - 1%

MATO GROSSO

3 - 1%

MARANHÃO

3 - 1%

ALAGOAS

3 - 1%

AMAZONAS

2 - 0,4%

RIO GRANDE
DO NORTE

1 - 0,2%

PIAUÍ

1 - 0,2%

MATO GROSSO
DO SUL

1 - 0,2%

AMAPÁ

1 - 0,2%

ACRE

1 - 0,2%

Fonte: ABRAIDI
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GRÁFICO 05

Segmentação dos associados ABRAIDI por especialidades de atuação1
Em % dos associados – fevereiro / 2021

73%

ORTOPEDIA2
CIRURGIA
CARDIOVASCULAR3

70%
53%

NEUROCIRURGIA
MATERIAIS
ESPECIAIS4

23%

CIRURGIA
GERAL

21%
20%

OUTROS

15%

UROLOGIA

13%

BUCOMAXILAR

11%

CONSUMO
CIRURGIA
PLÁSTICA

9%

NEFROLOGIA

6%

ODONTOLOGIA

5%

RADIOLOGIA

5%

OFTALMOLOGIA

4%

Fonte: ABRAIDI
1 É comum importadores e distribuidores trabalharem em várias especializações ao mesmo tempo.
2 Ortopedia inclui também coluna.
3 Cirurgia cardiovascular compreende cardiologia, cirurgia vascular e cardiologia intervencionista.
4 Materiais especiais: quaisquer materiais ou dispositivos de uso individual que auxiliam em procedimento diagnóstico ou terapêutico
e que não se enquadram nas especificações de órteses ou próteses, implantáveis ou não, podendo ou não sofrer reprocessamento,
conforme regras determinadas pela Anvisa.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

Volume cirúrgico
A QUEDA DE VOLUME
CIRÚRGICO RELATADA
PELOS ASSOCIADOS
EM 2020 FOI DE 8,3% NO
SUS E 40,4% NA SAÚDE
SUPLEMENTAR.

A pandemia de covid-19, que levou os hospitais públicos e privados a cancelar, suspender ou
adiar as cirurgias eletivas para atender o número
crescente de pacientes com a doença, teve grande
impacto no volume cirúrgico realizado pelos associados da ABRAIDI em 2020.
Em comparação com o ano anterior, houve

uma queda de 8,3% em relação às cirurgias
do SUS e de 40,4% nos procedimentos realizados pela saúde suplementar.
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Convênio ICMS n. 01/99:
renovação e mudanças em
São Paulo
ABRAIDI PROMOVE DIVERSAS INICIATIVAS CONTRA ALÍQUOTA
DE 18% E PARTICIPA DE MOVIMENTO UNIDOS PELA SAÚDE
#AGORANÃOÉHORASP

A decisão do governo do estado de São Paulo de restringir a aplicação, a partir de janeiro de

tecem o Brasil, além de possuir a maior concentração de fábricas.

2021, do Convênio ICMS n. 01/99, que isentava
do tributo 197 produtos importantes para o aten-

A restrição imposta por São Paulo pode de-

dimento dos sistemas público e privado de saúde,

sencadear uma guerra fiscal com outros estados

levou a ABRAIDI a adotar um conjunto de iniciati-

e comprometer as renovações do Convênio ICMS

vas para tentar reverter a medida e reduzir o im-

n. 01/99 em âmbito nacional. Se isso eventual-

pacto negativo que acarretará para as empresas

mente ocorrer, a aplicação de uma alíquota

da área e, por consequência, para os pacientes.
A nova regra eleva de 0% para 18% a alí-

quota de ICMS sobre a venda de produtos

para saúde para clínicas, laboratórios, hospitais e planos de saúde privados. Ainda que o

de 18% sobre os produtos pode resultar em

aumento de custos de R$ 2,54 bilhões/ano

para a saúde pública e de R$ 2,73 bilhões/
ano para a saúde suplementar, segundo estimativas da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS).

tributo incida sobre o setor privado, a medida afetará toda a cadeia da saúde, pois a isenção man-

Além do aumento abrupto do imposto, a

tida nas vendas para hospitais públicos e Santas

ABRAIDI questiona o momento em que a decisão

Casas encontra um problema de crédito tributário

foi tomada, quando as empresas se encontram

que recai sobre o distribuidor, que compra da in-

financeiramente fragilizadas em decorrência da

dústria para posteriormente vender ao SUS.

queda da atividade econômica provocada pela
covid-19. O setor de saúde foi o único a ter o

Além disso, o estado passará a “exportar” o

aumento integral da tributação, em um patamar

ICMS para outros estados. Isso porque todas as

muito acima do corte de 20% de benefícios fis-

operações com produtos para saúde que tiverem

cais anunciado pelo governo quando apresentou

origem ou destino em São Paulo sofrerão impac-

o Projeto de Lei n. 529/2020 na Assembleia Le-

tos. Vale lembrar que o estado de São Paulo é

gislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Entre

um hub nacional e internacional, por onde passa

as iniciativas para reverter a decisão, a ABRAIDI

a maior parte dos produtos importados que abas-

encaminhou, em conjunto com outras entidades

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE NO
BRASIL

da área da saúde, várias propostas ao governo
do estado e aos deputados estaduais, ajudando,
inclusive, a pleitear a isenção para o setor público,
que foi contemplada na Lei n. 17.293/2020.
Em dezembro de 2020, a associação entrou
com medidas judiciais contra a decisão e, em
fevereiro de 2021, junto com um grupo de entidades do setor, passou a integrar o Movimento
Unidos pela Saúde, com o mote #AgoraNãoÉHoraSP. Como parte dessa ampla estratégia de mobilização, as entidades realizaram em fevereiro
uma carreata até a Assembleia, no mesmo dia em
que foi apresentado o Projeto de Lei n. 82/2021,
que visa revogar o artigo 22 da Lei, que promoveu
o aumento do ICMS. O pleito conta com o apoio
de um grupo de mais de 30 deputados dispostos
a revogar o aumento do ICMS.

Outras iniciativas
Veja a seguir outras ações da ABRAIDI para
defender o setor e seus associados e tentar reverter a decisão do governo de São Paulo:
Negociação: foi apresentada ao governo
do estado proposta para que a alíquota de 18%
fosse reduzida para 2%; com a resistência do
governo, o setor apresentou depois a proposta
de redução para 4,14%, ambas sem resposta;
Cartas públicas: foram publicadas no jornal Folha de S.Paulo três cartas abertas ao governo de São Paulo pedindo a manutenção da
Figura 1. Carta Aberta ao Governo de São
Paulo, publicada no dia 15 de janeiro de 2021.

isenção do ICMS de produtos para saúde e alertando para os riscos ao sistema e aos pacientes;
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Figura 2. Seminário da Folha de São Paulo
patrocinado pela ABRAIDI.

Seminário “O impacto do aumento do

Webinar: em janeiro de 2021, a ABRAIDI

ICMS no setor de saúde”: a ABRAIDI foi uma das

realizou um webinar com mais de 220 participan-

patrocinadoras do evento, realizado pela Folha de

tes para debater os impactos das novas regras re-

S.Paulo em janeiro de 2021, que debateu os gra-

lacionadas ao ICMS no estado de São Paulo. Em

ves efeitos decorrentes do aumento de impostos;

enquete com 117 respostas realizada durante o
evento, 65% dos empresários afirmaram que dei-

Recomendações e comunicados: desde

xarão de atender o Sistema Único de Saúde (SUS)

que o governo de São Paulo revogou a isenção

no estado e 72% responderam que farão demis-

do ICMS, a ABRAIDI encaminhou vários comuni-

sões em decorrência do aumento de custos que a

cados e recomendações aos associados, apre-

nova tributação acarretará.

sentando o novo cenário fiscal do estado e outros fatores que também impactam o custo dos
produtos e a operação dos fornecedores, como
o aumento da taxa de câmbio e dos valores dos
fretes, entre outros;
Judicial: a ABRAIDI impetrou dois Mandados de Segurança com pedidos de liminar que garantissem a isenção aos produtos. Ambos foram
indeferidos, mesmo após recursos da associação;
STF: a ABRAIDI também pleiteou junto ao
Supremo Tribunal Federal (STF) figurar como parte
interessada (amicus curiae) em uma das ações diretas de inconstitucionalidade que busca invalidar
o aumento do ICMS;

65% DOS
EMPRESÁRIOS
AFIRMARAM QUE
DEIXARÃO DE
ATENDER O SUS NO
ESTADO E 72% FARÃO
DEMISSÕES.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

GRÁFICO 06

Impactos da alíquota de 18% na tributação de dispositivos médicos,
nos associados ABRAIDI no estado de São Paulo1
Em % - janeiro / 2021

DEIXARÃO DE
ATENDER A
REDE PÚBLICA

FARÃO
DEMISSÕES

72%

65%

Fonte: Enquete realizada pela ABRAIDI com 117 empresas associadas, durante webinar em janeiro de 2021.
1 Na enquete, houve empresas que selecionaram as duas opções de resposta.

A renovação do Convênio
ICMS n. 01/99
Apenas em 2020, o Convênio teve sua va-

Desde a aprovação do Convênio ICMS

lidade prorrogada duas vezes: inicialmente, até

n. 01/99 há mais de 20 anos pelo Confaz, a

31 de dezembro de 2020 e, em seguida, até 31

ABRAIDI trabalha pela sua manutenção em

de março de 2021. Neste ano, o Conselho

razão da importância que a isenção de ICMS

reuniu em março e renovou o Convênio até

para o paciente.

Nacional de Política Fazendária (Confaz) se

31 de março de 2022. Antes da renovação, a

representa para o setor de saúde e, sobretudo,

ABRAIDI, junto com diversas entidades da saú-

Um levantamento realizado pela ABRAIDI

de, participou de reuniões no Confaz e no Minis-

em âmbito nacional em 2019 identificou que

tério da Economia para defender a renovação,

80% das empresas associadas comercia-

enfatizando a grave situação de saúde do país
e o impacto negativo da medida de São Paulo
para todo o país.

lizam produtos isentos de ICMS pelo Convênio ICMS n. 01/99. Caso ele não fosse reno-

vado pelo Confaz, 43,5% poderiam fechar as

portas, 38,7% deixariam de atender o SUS
e 47% fariam demissões.
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Audiência com o ministro
Dias Toffoli sobre o “confisco”
de equipamentos e EPIs

A ABRAIDI participou de uma audiência vir-

entre os entes da federação, que passaram a

tual, em abril de 2020, com o então presiden-

“confiscá-los” por meio de medidas judiciais e

te do STF, ministro José Dias Toffoli, para pedir

requisições administrativas. A falta de critérios

providências em relação ao “confisco” de respi-

para essas ações levou a ABRAIDI e outras nove

radores, ventiladores, máscaras, luvas e demais

entidades da área da saúde a recorrerem ao STF

EPIs por parte do governo federal, dos estados

e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em

e municípios.

busca de uma resolução de âmbito nacional que
orientasse os juízes de todo o país e delimitasse

A escassez desses equipamentos e materiais, essenciais para a prevenção e o tratamento

as circunstâncias em que esse tipo de confisco
poderia ocorrer.

dos casos graves da covid-19 e para a proteção
dos profissionais de saúde, gerou uma disputa

Além da insegurança jurídica para as empresas, a preocupação é que os confiscos aleatórios prejudicassem a cadeia de fornecimento e,
sobretudo, os pacientes.
Em 12 de maio de 2020, o CNJ emitiu uma
nota técnica dirigida ao governo federal, aos

SETOR DISCUTIU
COM O STF E O CNJ
O PROBLEMA DO
“CONFISCO” DE
EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DE
COMBATE À COVID-19

estados, municípios e à Procuradoria-Geral da
República propondo a adoção de medidas de
gestão para minimizar os efeitos da crise de
covid-19 e prevenir a judicialização. Entre as recomendações está a adoção de estratégias de
contingência hospitalar embasadas em níveis de
capacidade de atendimentos.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

A ABRAIDI apresentou ao ministro
da Infraestrutura e à ANAC problemas
logísticos enfrentados pelos fornecedores
de dispositivos médicos
COMO PORTA-VOZ DAS ENTIDADES DO SETOR, ASSOCIAÇÃO RELATOU OS IMPACTOS PARA PACIENTES,
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ENTRE ELES ATRASOS NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES ESSENCIAIS

Representando o setor de saúde, a ABRAIDI
teve reuniões virtuais com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e com o diretor-presidente substituto da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), Juliano Noman, para apresentar as dificuldades com transporte aéreo enfrentadas pelas empresas de fornecimento e distribuição
de produtos para saúde, que impactou diretamente o abastecimento de hospitais, clínicas e laboratórios e, por consequência, os pacientes.
Em decorrência da pandemia do coronavírus,
houve uma redução drástica na frequência de voos
domésticos e internacionais, além de cancelamentos de última hora, provocando grande impacto na
entrega de produtos e falta de espaço de armazenamento da carga que não pode embarcar. Além disso, a redução na oferta de transporte de cargas fez
com que o preço dos fretes nacional e internacional
disparasse, atingindo níveis considerados abusivos.
Nas reuniões, a ABRAIDI explicou que, com
a diminuição do transporte aéreo, algumas localidades no Brasil passaram a contar com apenas
um voo semanal, atrasando o envio e a chegada
de produtos e equipamentos médico-hospitalares
essenciais, inclusive para o combate da covid-19,
sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.

A pós a reunião, a Anac, que já tinha estabelecido uma “malha aérea essencial” e habilitado temporariamente empresas de táxi aéreo para transportar cargas, adotou três outras medidas:
Sugestão para que empresas com produtos essenciais recorram também às aeronaves dos
governos estaduais e das forças militares como alternativa para o transporte.
Reforço nos protocolos para que companhias transportadoras priorizem o transporte de
produtos e equipamentos para o enfrentamento
da covid-19.
Compromisso em reforçar a interlocução
com o grupo de crise do Ministério da Saúde, juntamente com as entidades do setor de saúde.
Já o ministro Tarcísio de Freitas disse que atuou
para garantir que a circulação terrestre de veículos
com produtos para saúde não fosse impedida
pelos governos estaduais ou municipais e que os
portos permanecessem abertos e operando com
grande volume de produtos de saúde importados.
Informou ainda que foi criado um Conselho com
secretários de Transportes dos estados para coordenar as ações durante a pandemia.
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Reuniões regionais virtuais
ABRAIDI INTENSIFICA REUNIÕES REGIONAIS VIRTUAIS E
CONSOLIDA MAIS UMA INOVAÇÃO NO RELACIONAMENTO
COM ASSOCIADOS

A ABRAIDI adotou o formato on-line para suas reuniões
regionais em razão da propagação da covid-19 e, desde maio,
promoveu 11 encontros virtuais com representantes de empresas associadas de todas as regiões e estados do país.
O objetivo foi fazer um levantamento mais aprofundado
sobre os impactos causados aos associados pela pandemia
e conhecer melhor as peculiaridades e as necessidades de
cada estado diante da situação. Embora o Brasil seja um país
de dimensões continentais e de realidades distintas, alguns
problemas foram comuns a todas as regiões. A redução das
cirurgias eletivas e emergenciais, o aumento dos custos logísticos, principalmente do frete, atrasos de pagamentos e glosas
foram temas recorrentes nos encontros.
Em razão de seu caráter nacional e da presença de associados em 23 estados, a ABRAIDI realizava, desde 2013,
encontros presenciais anuais em todas as regiões do país para
prestar contas de suas ações, colher demandas e acompanhar a situação dos associados – um trabalho pioneiro no setor de dispositivos médicos.
A partir de 2018, atendendo à solicitação das empresas
com sede fora de São Paulo, a ABRAIDI passou a realizar cursos, palestras e webinars com transmissão on-line para todos
os associados do Brasil – outra iniciativa inovadora no setor.
A partir da pandemia, esse formato se intensificou e
os conteúdos passaram a ser disponibilizados também no
canal da ABRAIDI no YouTube, o que possibilitou ampliar
ainda mais o acesso dos associados aos conteúdos e materiais da associação.

A ABRAIDI PROMOVEU
11 ENCONTROS
VIRTUAIS COM
ASSOCIADOS DE
TODAS AS REGIÕES E
ESTADOS DO PAÍS.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

ABRAIDI e UPS fecham
parceria para oferecer
melhores condições
logísticas aos associados
TARIFAS ESPECIAIS AJUDAM SETOR A ENFRENTAR BARREIRAS EM RELAÇÃO À REMESSA DE
PRODUTOS NO PAÍS E EXTERIOR

O acordo foi detalhado em um webinar com
a participação de diretores da ABRAIDI e da
UPS. Eles destacaram a necessidade de realizar

A ABRAIDI fechou um acordo coletivo com a

mudanças nos processos operacionais e buscar

UPS para ajudar as empresas associadas a resol-

novas soluções logísticas para reduzir custos e

ver um dos principais problemas gerados pela co-

manter a eficiência em situações como desem-

vid-19 ao setor: as barreiras na área de transportes

baraço aduaneiro, armazenagem, distribuição,

causadas pela quarentena em todo o mundo, que

rastreamento e seguro dos produtos, entre outras

provocou cancelamento de voos e aumento do

providências. A UPS destacou que o setor de

preço do transporte das cargas aéreas.

saúde é um dos principais pilares de atuação da
empresa. Para a ABRAIDI foi uma oportunidade

A parceria propiciou às associadas tarifas

de contribuir com seus associados, por meio do

especiais para remessas expressas domésticas

acordo, para reduzir custos e danos em um setor

e internacionais de produtos de saúde, em um

tão essencial como o do fornecimento de disposi-

esforço da ABRAIDI para ajudá-las a equilibrar a

tivos médicos a hospitais e demais prestadores de

velocidade de entrega e os custos de operação.

serviço na área da saúde.
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Propostas para atualização de
nomenclaturas do Anexo I
do Convênio ICMS n. 01/99
TERMINOLOGIA DESATUALIZADA DA LEGISLAÇÃO GERA
LITÍGIOS TRIBUTÁRIOS E PREJUÍZOS À LIVRE CONCORRÊNCIA

Em março de 2020, a ABRAIDI encaminhou

Com base na proposta entregue ao Confaz,

ao Confaz uma proposta de atualização da ter-

o Ministério da Saúde iniciou um trabalho de re-

minologia de cinco dispositivos médicos, cujas

visão mais amplo da lista, composta de 197 pro-

definições ultrapassadas geram litígios tributá-

dutos, contando com a participação da Anvisa

rios para as empresas, muitas vezes impedindo

e de outras entidades do setor de dispositivos

plados pela isenção fiscal prevista no Con-

para definir as sugestões que foram encaminha-

que determinados produtos sejam contem-

médicos, que se reuniram em janeiro de 2021

vênio ICMS n. 01/99.

das ao Ministério. Espera-se que o assunto seja

A lista e a descrição dos produtos passíveis
de receber o benefício constam do Anexo I do
Convênio ICMS n. 01/99 que, desde que foi criado há mais de duas décadas, sofreu poucas alterações e não acompanhou a evolução e a modernização de uma grande gama de produtos.
O fato de as nomenclaturas estarem desatualizadas gera, muitas vezes, problemas de interpretação em relação à isenção prevista pelo
Convênio, de acordo com cada fiscal ou fazenda
estadual, o que tem levado a litígios tributários,
além de prejudicar a livre concorrência entre
as empresas, justamente os problemas que a
ABRAIDI espera ajudar a resolver.

encaminhado pelo Ministério ao Confaz até maio
de 2021.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE NO
BRASIL

Ações judiciais coletivas
contra alteração de
NCMs pela Camex
DECISÃO DA CAMEX QUE ALTEROU NCMS COLOCOU EM
RISCO A ISENÇÃO DO ICMS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Com o objetivo de manter a isenção do ICMS de vários
dispositivos médicos, ameaçada pela Resolução n. 52, de 17
de junho de 2020, da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), a ABRAIDI entrou com ações judi-

ciais coletivas em 13 estados. A associação obteve liminares favoráveis na Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,

Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro e São Paulo e está recorrendo das decisões no
Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Em junho de 2020, a Camex alterou os códigos tarifários
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), colocando em
risco a isenção do tributo, assegurada pelo Convênio ICMS
n. 01/99, a vários produtos utilizados em procedimentos de
cardiologia intervencionista, ortopedia e neurologia intervencionista.
Os produtos mais impactados foram os implantes expansíveis de aço inoxidável e de cromo cobalto para dilatar artérias
(stents); espirais de platina para dilatar artérias (coils); conjunto para hidrocefalia de baixo perfil; coletor para unidade de
drenagem externa; shunt lombo-peritoneal; conector em “Y”;
conjunto para hidrocefalia standard; válvula para hidrocefalia e
válvula para tratamento de ascite.
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Monitoramento
econômico de
dispositivos médicos
ABRAIDI E ASSOCIADAS PARTICIPARAM DE CONSULTA
PÚBLICA E ENVIARAM CONTRIBUIÇÕES À ANVISA

A ANVISA PUBLICOU
EM MARÇO A
RDC N. 478/2021,
ESTABELECENDO O
MONITORAMENTO
ECONÔMICO.

Depois de participar diretamente e de recomendar a
participação de suas associadas em três Consultas Públicas sobre monitoramento econômico de dispositivos
médicos realizadas pela Anvisa em agosto de 2020, a

agência publicou em março a RDC n. 478/2021, es-

tabelecendo o monitoramento, além das Instruções
Normativas (IN’s) 84/2021, com a lista de dispositi-

vos médicos selecionados pela Anvisa para monitoramento e a 85/2021, com os atributos técnicos dos
dispositivos selecionados.

A ABRAIDI acredita que o monitoramento econômico
é uma medida importante, desde que não prejudique a incorporação de novas tecnologias no país e a livre concorrência de mercado, e estimulou ativamente as empresas
associadas a responder individualmente às consultas públicas. Além disso, elaborou uma contribuição em nome
de suas associadas, com a participação do Grupo de
Trabalho de Assuntos Regulatórios (RAQA). As Consultas
Públicas n. 876, 877 e 878, todas de 2020, referiam-se,
respectivamente, ao monitoramento econômico de dispositivos médicos, à lista de produtos que serão objeto
da medida e os seus atributos técnicos.
Desde 2018, a Anvisa está avaliando o Monitoramento Econômico de Produtos para Saúde no Brasil como
alternativa ao controle de preços. Em 2019, a agência divulgou o Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório e um painel de monitoramento com os resultados
de um projeto-piloto que utilizou stents como modelo.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

Decisão sobre mudanças
na RDC n.185/2001
chega à GGTPS
A ABRAIDI está acompanhando os desdobramentos da Consulta Pública
n. 730/2019, promovida pela Anvisa para aperfeiçoar a RDC n. 185/2001, que
regulamenta a classificação de risco de dispositivos médicos, o regime de registro e os requisitos para rotulagem e instruções de uso. O prazo para envio das
sugestões terminou em 29 de janeiro de 2020.
Além de estimular seus associados a participar da consulta, a ABRAIDI en-

viou contribuição própria com recomendações sobre a padronização de
definições e nomenclaturas, utilizando materiais da Anvisa.

Em 2021, a Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da
Anvisa deve analisar as propostas de alteração e encaminhar o documento consolidado para o relator do processo, o diretor-presidente Antônio Barra Torres. A
agência deve realizar ainda uma reunião pública antes da conclusão definitiva do
processo e publicação do novo texto.

Consultas Públicas n. 584, 585 e
586 entram em pauta na Anvisa,
mas continuam sem deliberação
Em 2020, entrou na pauta da reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa a
discussão sobre o uso e o reúso de produtos para saúde, mas não houve deliberação, pois o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, pediu vistas
do processo.
A ABRAIDI não é favorável ao reúso por questões de segurança dos pacientes. A associação entende que ele dificultará a rastreabilidade dos produtos e o
recall em caso de problemas em algum lote. A ABRAIDI vem acompanhando o
tema, relevante para o setor, desde que as discussões se iniciaram em 2018.
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ABRAIDI apoia associados
na implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD)
Para ajudar seus associados a se adequarem às exigências da LGPD, que
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e o direito à privacidade, a ABRAIDI adotou um conjunto de iniciativas que tiveram por base uma consulta à Anvisa
realizada no início de 2020. O principal ponto na interlocução com a agência foi
obter informações sobre como os fornecedores deveriam se portar, à luz da nova
lei, em relação aos requisitos da rastreabilidade de produtos para saúde.
A partir daí, a associação emitiu uma série de recomendações às empresas
sobre se abster, por exemplo, de receber informações de cirurgias, dados de
pacientes e quaisquer documentos relativos a procedimentos médicos que sejam dados pessoais e sensíveis, sobretudo para fins de faturamento e controle
interno. A ABRAIDI complementou com a realização de uma série de webinars e
palestras sobre o assunto.
Além disso, apresentou ao Instituto Coalizão Saúde (ICOS) a proposta de
criação de um grupo de trabalho setorial destinado a mitigar problemas e facilitar
o diálogo entre os players do setor de saúde no cumprimento da LGPD.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE NO
BRASIL

COMPLIANCE

ABRAIDI promove evento internacional
sobre compliance e lança a 4ª edição do
Código de Ética e de Conduta
SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM PARCERIA COM A ADVAMED CONTOU COM PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DA AMÉRICA LATINA E DA EUROPA, ALÉM DE WORKSHOP COM
CASOS PRÁTICOS

A ABRAIDI realizou, em dezembro de 2020,

violações ao Código sejam relatadas. Além disso,

um seminário internacional sobre ética e com-

inclui como anexo o Regimento Interno da Comis-

pliance na área da saúde, transmitido ao vivo pelo

são de Ética e Processamento da ABRAIDI.

YouTube para todo o mundo. Durante o evento, a
entidade lançou a 4ª edição de seu Código de Éti-

A vice-presidente de Compliance da Adva-

ca e de Conduta, que contempla vários avanços,

Med (Advanced Medical Technology Association)

entre eles a inclusão dos “Princípios de Bogotá”,

dos Estados Unidos, Nancy Travis, participou da

que norteiam a Coalizão Interamericana de Ética

abertura do evento e mencionou a atualização

no Setor de Dispositivos Médicos e orientam a

do Código de Ética da associação americana,

adoção de práticas éticas no setor.

realizada em 2020, e detalhou os acordos de
cooperação que a AdvaMed está celebrando.

O Código também traz atualizações sobre

O vice-presidente de Relações Governamentais

normas gerais de compliance, aborda a LGPD,

da AdvaMed, Steven Bipes, encerrou o evento

que entrou em vigor em 2020, e cria o Canal de

junto com o diretor executivo da ABRAIDI, Bruno

Denúncias no site da ABRAIDI, para que eventuais

Boldrin Bezerra.

Figura 3. Seminário
Internacional de Compliance
e lançamento da 4ª edição
do Código de Ética e de
Conduta da ABRAIDI, com
a participação de Nancy
Travis, vice-presidente de
Compliance da AdvaMed.

037

038

A 4ª EDIÇÃO DO CÓDIGO
DE ÉTICA E DE CONDUTA
ABRAIDI TRAZ ATUALIZAÇÕES
SOBRE NORMAS GERAIS
DE COMPLIANCE E INCLUI
DISPOSIÇÕES SOBRE A LGPD E
OS PRINCÍPIOS DE BOGOTÁ

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

Figura 4. Seminário Internacional
de Compliance e lançamento da
4ª edição do Código de Ética e
de Conduta da ABRAIDI com a
participação de representantes de
associações da América Latina e
da Europa.

Entre os vários painéis e mesas de debates

no Setor de Dispositivos Médicos, Andrew Blasi,

do seminário internacional, um deles discutiu as

além de representantes de associações de for-

ações do setor de saúde brasileiro no âmbito da

necedores de dispositivos médicos da Argentina,

ética e integridade, com a participação do presi-

Chile, México, Colômbia e Portugal, que discuti-

dente da ABRAIDI, Sérgio Rocha, e do presidente

ram e apresentaram os esforços e as experiên-

do Instituto Ética Saúde, Eduardo Winston.

cias internacionais em compliance em seus respectivos países.

O evento também contou com um painel sobre os esforços e as experiências internacionais

Na segunda parte do seminário, os associa-

em compliance no setor de dispositivos médi-

dos contaram com um workshop exclusivo, com

cos, que contou com a participação do secre-

discussões e casos práticos sobre compliance e

tário técnico da Coalizão Interamericana de Ética

a LGPD.

Coalizão Interamericana de
Ética no setor de Dispositivos
Médicos
MEMBRO DO COMITÊ EXECUTIVO DA COALIZÃO INTERAMERICANA DE ÉTICA NO SETOR DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS, ABRAIDI APRESENTOU OS RESULTADOS DO ÚLTIMO TRIÊNIO E AÇÕES PREVISTAS ATÉ 2023.

A ABRAIDI participou ativamente da reunião

gra o Comitê Executivo da Coalizão, apresentou

da Coalizão Interamericana de Ética Empresa-

os resultados do Plano de Ação do triênio

rial no Setor de Tecnologia Médica, em junho do
ano passado, realizada on-line em decorrência
da pandemia de covid-19. O diretor executivo
da associação, Bruno Boldrin Bezerra, que inte-

2017/2020 e destacou, entre as conquistas,

a adoção de Códigos de Ética por todas as
associações do grupo. Fazem parte da Coalizão as associações setoriais da indústria, im-

039

040

1. AÇÕES E NÚMEROS DA ABRAIDI

portação e distribuição de dispositivos médicos

dos, Nancy Travis, expôs detalhes do Código

da Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Equa-

de Ética da entidade, que entrou em vigor em

dor, Estados Unidos, México, Peru, Venezuela,

2020, e apresentou dados gerais de uma pes-

além do Brasil e duas entidades regionais.

quisa realizada pela Coalizão sobre a adesão
aos “Princípios de Bogotá”, que orienta a ado-

A associação anunciou ainda algumas
ações que a Coalizão deve priorizar entre 2020

ção de práticas éticas no setor de dispositivos
médicos.

e 2023, como a integração do grupo com outros
players do setor de saúde e o lançamento, pela

A ABRAIDI participou também da segunda

AdvaMed, de um kit de materiais de integridade

reunião virtual da Coalizão realizada em de-

e compliance para distribuidores, que pode ser

zembro do ano passado, na qual foram dis-

utilizado por qualquer empresa no mundo.

cutidos os objetivos do grupo para 2021, o
impacto da covid-19 e as prioridades do plano

A vice-presidente global de Governança
e Compliance da AdvaMed nos Estados Uni-

de ação que serão levadas ao próximo encontro da Coalizão.

Programa Compliance em Ação
Por intermédio do Programa Compliance em
Ação, desenvolvido e lançado pela ABRAIDI em
2018, a associação tem promovido uma série de
ações para seus associados voltadas à capacitação e à qualificação das empresas em temas de
integridade, ética, compliance e LGPD. São palestras, webinars, workshops, cursos e diversos
materiais disponibilizados anualmente que visam
auxiliar os associados a desenvolver e incrementar seus programas de integridade e compliance.
Com esse trabalho de suporte qualificado e
graças ao empenho, à dedicação e ao compromisso por parte dos associados ABRAIDI, temos
obtido resultados crescentemente positivos em
termos de adoção de programas de integridade

82,5% DOS
ASSOCIADOS
ABRAIDI POSSUEM
O PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
COMPLETAMENTE
IMPLEMENTADO
OU EM ESTÁGIO
AVANÇADO DE
DESENVOLVIMENTO.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL
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e compliance por parte das empresas fornecedoras de
produtos para saúde associadas à ABRAIDI. Em 2020,
chegamos a 82,5% dos participantes da pesquisa com
o programa de integridade completamente implementado ou em estágio avançado de desenvolvimento. Isso
demonstra o pioneirismo e a responsabilidade que essas
empresas têm com a sociedade em geral, com seus colaboradores e, principalmente, com os pacientes.

GRÁFICO 07

Status dos associados ABRAIDI em relação a programa de compliance
Em % dos associados – 2017 - 2020
2017

2018

2019

2020

46

28,3

26
14

9,3

15,1

NÃO POSSUI
PROGRAMA DE
COMPLIANCE

49,2

33,3

17,5

13
0

52,8

51,8

25,9
14

3,8
POSSUI APENAS
CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA

POSSUI CÓDIGO DE
CONDUTA E ESTÁ
DESENVOLVIMENTO
O PROGRAMA DE
COMPLIANCE

Fonte: ABRAIDI embasada em pesquisa por amostragem com empresas associadas.

POSSUI O
PROGRAMA DE
COMPLIANCE
COMPLETAMENTE
IMPLEMENTADO

O Setor de Produtos para Saúde

O SETOR DE PRODUTOS
PARA SAÚDE

FALAR SOBRE O DESEMPENHO DO SETOR DE PRODUTOS
PARA SAÚDE EM 2020 SEM MENCIONAR A PANDEMIA DE
COVID-19 E TODO O ARSENAL DE TRANSFORMAÇÕES E
IMPACTOS QUE PRODUZIU SERIA, NO MÍNIMO, IRREALISTA. NO ANO PASSADO, ESSE MERCADO FATUROU US$
11,1 BILHÕES NO BRASIL E SOFREU UMA RETRAÇÃO DE
1,5% EM RELAÇÃO A 2019, DEPOIS DE TRÊS ANOS SEGUIDOS DE CRESCIMENTO. AINDA ASSIM, A QUEDA FOI
MENOR QUE A OBSERVADA NO MERCADO GLOBAL DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS, QUE ENCOLHEU 3,2%, SEGUNDO O BOLETIM ECONÔMICO DA ALIANÇA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA INOVADORA EM SAÚDE (ABIIS).

O que pesou no recuo do setor de produ-

doras de saúde atendem aproximadamente um

tos para saúde nacional foram principalmente

quarto da população e que a ANS recomendou

o cancelamento de cirurgias e procedimentos

o cancelamento das cirurgias, dos procedimen-

eletivos pelas operadoras de saúde e por alguns

tos e dos exames eletivos tão logo a pandemia

governos estaduais e, por extensão, a queda na

começou a se alastrar no país.

demanda de equipamentos, implantes, materiais
e suprimentos de uso médico-hospitalar.

A queda na demanda de produtos para saúde afetou também a produção nacional de dis-

Para se ter uma ideia da dimensão desse

positivos médicos, que caiu 22,2% no acumu-

fato, as internações para realização de cirur-

lado de janeiro a dezembro de 2020. A retração

no ano passado. Para disponibilizar leitos aos

indústria de transformação brasileira como um

gias no SUS tiveram uma redução de 25,5%

no setor foi cerca de cinco vezes maior que na

pacientes de covid-19, o sistema público dei-

todo, que encolheu 4,6% no ano passado.

xou de realizar 1,3 milhão de cirurgias eletivas em 2020, conforme o Datasus.

Do ponto de vista do comércio internacional,
a desorganização dos mercados globais causa-

A ANS não disponibilizou os dados relativos

da pela covid-19, sobretudo em função de blo-

à suspensão de cirurgias não urgentes no siste-

queios e impedimentos à circulação de pessoas

ma privado de saúde. No entanto, é de se supor

e mercadorias impostos por governos no mundo

que também nessa esfera tenha havido queda

todo, afetou a importação de dispositivos médi-

expressiva, levando-se em conta que as opera-

cos pelo Brasil.

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE NO
BRASIL

Apesar das barreiras, no conjunto do setor
de dispositivos médicos houve aumento de
12,9% no volume de compras no exterior,

que totalizaram US$ 6,2 bilhões. Isso ocor-

reu principalmente em razão da importação de
produtos para o enfrentamento da covid-19,

como reagentes e analisadores utilizados
nos testes e kits para rastreamento do coronavírus.

aparente, formado pela soma da produção nacional e importações, descontadas as exportações. Enquanto o segmento de diagnóstico in
vitro cresceu 28%, o de importação e distribuição registrou contração de 24,6%. A área de

O SUS DEIXOU DE
REALIZAR 1,3 MILHÃO
DE CIRURGIAS
ELETIVAS EM 2020.

fabricação de materiais e equipamentos médico-hospitalares, por sua vez, encolheu 12,4%.
Além do cancelamento de cirurgias eletivas
no país e das barreiras internacionais, as empresas de importação e distribuição sofreram com
a variação cambial, que encareceu o preço das
matérias-primas, dos insumos e dos produtos
importados. Pesaram ainda para a queda no desempenho as restrições internas aos transportes

Contudo, se analisarmos separadamente

os três segmentos que compõem o mercado de produtos para saúde, veremos que a
pandemia penalizou de maneiras diferentes

cada um deles. O segmento de diagnóstico in

aéreo e rodoviário, que afetaram a disponibilidade de alguns produtos, o tempo de entrega e os
preços impactados pela alta do frete.
No âmbito da Anvisa, além da pandemia de

vitro, mencionado acima, registrou crescimento

covid-19, as mudanças no quadro de diretores

de 20,5% nas importações. Em contrapartida,

ocorridas ao longo de 2020 acabaram por afe-

o segmento das empresas de importação e for-

tar o andamento da discussão de alguns temas

necimento de produtos para saúde, sobretudo

relevantes para o setor. Entre eles destacam-se

equipamentos, matérias-primas, órteses, pró-

o monitoramento de produtos para a saúde, as

teses e outros dispositivos – representado pela

medidas para aperfeiçoar a classificação de ris-

ABRAIDI –, amargou queda de 29,5% no in-

co, o registro e a rotulagem de produtos e as de-

dicador. E o segmento dos fabricantes desses

finições sobre reúso.

equipamentos e dispositivos médicos recuou
4,9%.

Ao longo desta publicação, veremos com
mais detalhes outros indicadores e fatores que

A desigualdade na maneira como cada seg-

influenciaram o desempenho do setor de impor-

mento foi afetado pela covid-19 produziu resul-

tação e distribuição de produtos para saúde em

tados distintos também no índice de consumo

2020.
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Contratos
GRÁFICO 08

Contratualização nos associados ABRAIDI
Em % – 2020

SIM
92%

NÃO
8%

Fonte: Pesquisa ABRAIDI- Websetorial

GRÁFICO 09

Participação dos players na contratualização com associados ABRAIDI
Em % – 2020

98%

51%
COM
FORNECEDORES

49%
COM
HOSPITAIS

COM
OPERADORAS
DE SAÚDE
Fonte: Pesquisa ABRAIDI – Websetorial.
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FORMALIZAÇÃO DAS
RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE
IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES
COM OPERADORAS DE SAÚDE
AVANÇOU 12% DE 2018 A 2020.

O levantamento do tema da contratualiza-

associadas para estimular a formalização de

ção4 no setor de importação e fornecimento de

instrumentos jurídicos que deem maior segu-

produtos para saúde tem sido abordado siste-

rança e possibilidade de questionamento judicial

maticamente nas publicações da ABRAIDI desde

em caso de práticas abusivas. Além disso, esse

a 2ª edição de “O ciclo de fornecimento de pro-

procedimento está em linha com as melhores

dutos para saúde no Brasil”, em 2019, ano-base

práticas de integridade e compliance preconiza-

2018. A necessidade de se conhecer melhor as

das pela ABRAIDI em seu Código de Ética e de

relações comerciais dos associados surgiu da

Conduta.

percepção da existência de práticas informais no
setor, a exemplo do que ocorre tradicionalmente
no sistema de saúde brasileiro.

Apesar dos avanços, ainda há um longo
caminho a ser percorrido pelo setor. Observando-se a questão pelo lado contrário, a pesquisa

Uma análise da série histórica das publicações

revela que praticamente 50% dos associados

da ABRAIDI mostra que o percentual de empre-

mantêm vínculos informais com os clientes, o

sas que trabalham com contrato tem se mantido

que, na prática, as coloca em situação de vulne-

praticamente estável nos últimos anos, com algu-

rabilidade e sujeição a eventuais práticas comer-

ma melhora em 2020, que registrou 92% de res-

ciais abusivas ou antiéticas.

postas positivas. Em 2019, a prática era adotada
por 88% das empresas e por 90% em 2018. O

Para reduzir esse risco, a ABRAIDI tem tra-

maior avanço na formalização dos vínculos

balhado na elaboração de diretrizes com reco-

tribuidores com operadoras e planos de saú-

palestras para conscientizar os associados so-

tre 2018 e 2020, passando de 37% para 49%.

fornecimento, dando transparência às condições

O resultado positivo decorre das ações de-

legislação e os códigos de conduta dos setores

comerciais se deu entre importadores e dis-

mendações e promovido webinars, workshops e

de: nesse campo, houve crescimento de 12% en-

bre a necessidade de formalizar os contratos de

senvolvidas pela ABRAIDI com as empresas
4

negociadas de comum acordo e respeitando a
envolvidos.

Contratualizar – ato ou efeito de inserir em contrato, estabelecer de modo formal e legal o que foi verbalmente combinado.
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Vendas e Faturamento
GRÁFICO 10

Consumo de produtos para saúde pelo SUS 5
Em R$ milhões6

1,522
1,409
1,353
1,313

2015

1,333

1,316

2016

2017

2018

2019

2020
Fonte: Datasus/InfoABRAIDI.

Depois de um crescimento gradativo e consistente que iniciou a escalada
com aumento de 0,3% entre 2015 e 2016 e chegou a 8% em 2019, o con-

sumo de produtos para saúde pelo sistema público sofreu queda de
12,4% em 2020, no comparativo com o ano anterior.

A retração do indicador provavelmente está relacionada ao cancelamento
das cirurgias eletivas para dar lugar à assistência aos pacientes com covid-19,
uma das consequências do ano atípico que a pandemia produziu em todos os
mercados, sobretudo no de saúde.

ERRATA: Esse gráfico nas edições anteriores citava os dados como “Volume de vendas de materiais dos associados ABRAIDI
ao SUS”, e o correto é o volume total de produtos para saúde consumido pelo SUS, e não somente dos associados ABRAIDI.
6
Os dados anuais no momento da extração podem variar por causa da demora de alguns estados e municípios em repassar
as informações ao Ministério da Saúde.
5

O CICLO DE
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DE PRODUTOS
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GRÁFICO 11

Top 10 dos principais produtos - OPME consumidos pelo SUS
Em % do valor total1 vendido - 2020
TOTAL R$ 1.333 MILHÕES
STENT FARMACOLÓGICO
PARA ARTÉRIA CORONÁRIA

9,3%

STENT PARA
ARTÉRIA CORONÁRIA

9,2%

MARCAPASSO CARDÍACO
MULTIPROGRAMÁVEL

6,5%

CATETER BALÃO
PARA ANGIOPLASTIA

3,7%

CONJUNTO PARA
CIRCULAÇÃO
EXTRACORPOREA

3,5%

CARDIOVERSOR
DESFIBRILADOR
IMPLANTÁVEL

3,4%

GRAMPEADOR
LINEAR CORTANTE
CARDIOVERSOR
DESFIBRILADOR COM
MARCAPASSO MULTI-SITIO

2,9%
2,7%

DISPOSITIVO PECULIAR
PARA FIXAÇÃO DE HASTE

2,3%

ELETRODO
ENDOCÁRDICO
DEFINITIVO

2,2%
Fonte: Datasus/InfoABRAIDI.

1 O valor total engloba todos os materiais além dos Top 10.

A carteira de produtos comprados pelo SUS é bastante variada, mas entre
os itens mais representativos em termos de valores predominam os dispositivos
e materiais cirúrgicos para a área de cardiologia. Pelo terceiro ano consecutivo,
o produto mais comprado pelo setor público foi o stent para artéria coronária,
que representou 9,3% das vendas, equivalentes a R$ 123,9 milhões.
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A TABELA DE
REFERÊNCIA DE
VALORES DO
SUS PERMANECE
PRATICAMENTE SEM
REAJUSTE HÁ MAIS
DE 20 ANOS.
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FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
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GRÁFICO 12

Distribuição do faturamento dos associados ABRAIDI por fonte pagadora
Em% de faturamento – 2019 - 2020

78%

81%

22%
FONTES
PAGADORAS
PRIVADAS NO
FATURAMENTO (%)
2019

2020

2019

19%

FONTES
PAGADORAS
PÚBLICAS (SUS) NO
FATURAMENTO (%)

2020
Fonte: Pesquisa ABRAIDI – Websetorial.

A saúde privada responde historicamen-

mais de 20 anos, comprometendo a capacida-

te pela principal parcela do faturamento dos

de econômico-financeira dos fornecedores de

associados da ABRAIDI, representando mais

atender o setor público.

de 80% da receita em 2020. Além disso, sua
participação tem aumentado nos últimos anos,

Embora o SUS seja um mercado com ca-

passando de 73% em 2018 para 78% no ano

pacidade para movimentar grandes volumes de

seguinte e crescendo mais 3% em 2020.

recursos e materiais por atender cerca de 170
milhões de brasileiros, a saúde suplementar –

O crescimento do cliente privado provavel-

que conta com 47 milhões de usuários – ofere-

mente foi a alternativa encontrada pelo setor

ce preços melhores, ainda que movimente um

para contornar problemas recorrentes na rela-

volume menor.

ção comercial com o SUS. Um dos principais
é a defasagem da tabela de valores pagos,
que permanece praticamente sem reajuste há
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GRÁFICO 13

Distribuição do faturamento por tipo de cliente
Em % de faturamento – 2020
OPERADORA
DE SAÚDE,
PL ANO DE SAÚDE
OU CONVÊNIO NÃO
INTEGRADO
A HOSPITAIS
(NÃO VERTICALIZADO)

26%

OPERADORA
DE SAÚDE,
PLANO DE SAÚDE
OU CONVÊNIO
INTEGRADO
A HOSPITAIS
(VERTICALIZADO)

HOSPITAL
PÚBLICO

21%

37

%

HOSPITAL
PRIVADO

16%

Fonte: Pesquisa ABRAIDI – Websetorial.

Uma análise mais detalhada dos clientes dos associados da ABRAIDI revela que as
operadoras e os planos de saúde – com hospitais ou não – são os maiores clientes de
63% das empresas respondentes. Para 21%, os hospitais públicos são os maiores clientes, enquanto os hospitais privados são a principal fonte de renda para 16%.
Ao serem indagados sobre a representatividade do maior cliente no faturamento da
empresa, os participantes responderam o seguinte:
Para 56% das empresas, o maior cliente representa até 20% do faturamento.
Para 27%, o maior cliente representa entre 21% e 40% do faturamento.
Para 13%, o maior cliente representa entre 41% e 60% do faturamento.
Para 4%, o maior cliente representa entre 61% e 80% do faturamento.
Para 0%, o maior cliente representa mais de 81% do faturamento.
Além disso, 66% afirmaram que seu maior cliente é uma empresa líder de mercado na
região de atuação. Em 2019, o indicador foi de 62,9% e totalizou 76,1% em 2018. Essa
redução pode sinalizar uma diversificação dos clientes por parte dos fornecedores, com
o objetivo de reduzir riscos e, eventualmente, negociar condições comerciais melhores.

O CICLO DE
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DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

O comércio exterior
de produtos para saúde
O mercado global de dispositivos médicos

cipalmente em razão do cancelamento, da sus-

implantáveis (DMI) movimentou US$ 103,3 bi-

pensão ou do adiamento de cirurgias eletivas

lhões7 em 2019, segundo a empresa americana

pelo SUS e pela ANS, e pelas interrupções e

de pesquisa IMARC. O Brasil teve uma partici-

pelos problemas na cadeia de abastecimento

pação de 2,7% do total naquele ano.

global como a restrição de voos, o fechamento
de fronteiras, o confisco de produtos, a parali-

Em 2020, a disseminação da covid-19 por

sação de produção de matérias-primas e pro-

todos os continentes e os lockdowns impostos

dutos finais, as restrições e proibições a expor-

por diversos países interromperam a operação

tações etc.

de muitas empresas e afetaram a cadeia de suprimentos no mundo todo. Em decorrência do
impacto dessa situação, a IMARC prevê uma
recuperação lenta do setor e um crescimento
moderado nos próximos cinco anos.
No entanto, a consultoria acredita que o
envelhecimento da população e o aumento da
prevalência de doenças crônicas devam impulsionar alguma expansão, fazendo com que o
mercado global de dispositivos médicos

implantáveis alcance um valor estimado
em US$ 160 bilhões até 2026.

O mercado brasileiro de DMI também foi
bastante afetado pela pandemia em 2020, prin-

A DISSEMINAÇÃO
DA COVID-19 E
OS LOCKDOWNS
IMPOSTOS POR
DIVERSOS PAÍSES
AFETARAM A CADEIA
DE SUPRIMENTOS NO
MUNDO TODO.

Até o momento não há estimativas para 2020. Imarc Group. Disponível em: https://www.imarcgroup.com/implantablemedical-devices -market#:~:text=The%20global%20implantable%20medical%2n0devices%20market%20was,US%24%20
103.3%20Billion%20in%202019. Acesso em: 20 mar. 2021.

7
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GRÁFICO 14

Consumo aparente1 de dispositivos médicos implantáveis, materiais e
equipamentos de apoio e participação percentual das importações neste mercado
Participação das importações em %: consumo aparente em US$ milhões
Part. % das importações no consumo aparente

47%

46%

Consumo aparente em milhões de US$

47%
39%
36%

2.338

2012

2.631

2013

36%

2.872
2.554

2014

2.418

2015

2016

2.603

37%
2.813

36%

35%

2.882
2.118

2017

2018

2019 (P)

2020 (P)

Fonte: Comex Stat; IBGE/PIA Produto 2018. Divulgado em 2020.
1 Consumo aparente: soma da produção nacional e das importações, deduzidas as exportações.
(P): Projetado – as atualizações do valor da produção doméstica estimadas pelo IBGE ocorrem a cada dois anos.

O cancelamento, a suspensão ou o adiamento de cirurgias eletivas em 2020 por receio de contaminação por covid-19 causou um “encolhimento” do mercado de dispositivos médicos implantáveis,
materiais e equipamentos de apoio no Brasil, que passou de US$ 2,8 bilhões em 2019 para US$ 2,1
bilhões em 2020. O resultado representou uma contração de 26% no setor, resultante da queda de
22,2% na produção doméstica e de 29,5% nas importações.

Nos últimos anos, tem havido declínio da participação das importações no consumo aparente
dos produtos do setor. De 47% em 2012, as importações passaram a representar 35% em 2020, indicando uma ampliação da participação da produção nacional no período.
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GRÁFICO 15

Produção brasileira de dispositivos médicos implantáveis,
materiais e equipamentos de apoio
Em R$ milhões e em US$ milhões

Em milhões de R$

Em milhões de US$ de PPC

4.334

4.275

4.531

4.762
3.705

3.747

2.596

3.057

2.117
1.702

1.515

2012

3.072

2013

1.695

1.639

2014

2015

2016

1.925

2017

2.023

2.089
1.588

2018

2019 (P)

2020 (P)

Fonte: IBGE/PIA Produto 2018. Divulgado em 2020.
(P): Projetado – as atualizações do ItBGE ocorrem a cada dois anos.

A produção nacional de dispositivos médicos, materiais e equipamentos de apoio no Brasil apresentou declínio de 22,2% em 2020
em relação a 2019, atingindo o valor de R$ 3,7 bilhões ou US$ 1,6
bilhão à taxa de câmbio de Paridade de Poder de Compra (PPC).8

Importante ressaltar que, para a conversão de dados do setor da
saúde, convenciona-se usar a taxa de câmbio de PPC. O uso dessa
taxa de conversão facilita efetuar comparações internacionais, ao mini-

mizar as distorções causadas pelas diferentes taxas de câmbio, custos
de vida e rendimentos da população de um país.

8

R$/US$ = 2,33 em dezembro de 2020.
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GRÁFICO 16

Balança comercial de dispositivos médicos implantáveis,
materiais e equipamentos de apoio
Em US$ milhões

Importações em US$ (-29%)

1.202

Exportações em US$ (-17%)

1.199

1.107
1.021

1.027
945

1.047

936

738

284

272

284

267

258
223

2012

2013

2014

2015

2016

2017

237

2018

251
208

2019

2020

Fonte: Comex Stat.

O valor da importação de dispositivos médicos, materiais e equipamentos de apoio no Brasil tem sido muito superior ao da exportação
desde o início da série, em 2012. Em 2020, as importações (US$ 738

milhões) foram equivalentes a 3,5 vezes as exportações (US$ 208 milhões).
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GRÁFICO 17

Principais países de origem das importações de dispositivos médicos
implantáveis, materiais e equipamentos de apoio
Em US$ milhões – 2019-2020
2020

2019
ESTADOS UNIDOS

214
182

DEMAIS PAÍSES

141

ALEMANHA

86

58
51

MÉXICO

SUÍÇA

33
31
35
29

ÍNDIA

30
29

JAPÃO

27
34
23

72
62

PORTO RICO

FRANÇA

106

76
73

CHINA

IRLANDA

347

45

Fonte: Comex Stat.

Em 2020, foram importados US$ 738 milhões em dispositivos médicos implan-

táveis, materiais e equipamentos de apoio, o equivalente a 15.609.979 toneladas.

Os Estados Unidos se mantiveram como o principal país de origem de impor-

tações, representando 29% do total em 2020. Somados com a Alemanha e a China,
esses países foram responsáveis por 51% das importações brasileiras do setor.

Os dez maiores países de origem das importações brasileiras de dispositivos

médicos implantáveis representaram 81% das compras realizadas no exterior.
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ESTADOS UNIDOS, ALEMANHA
E CHINA FORAM OS TRÊS
PRINCIPAIS PAÍSES DE
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
IMPLANTÁVEIS, PELO BRASIL
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TABELA 01

Principais países de origem das importações de dispositivos
médicos implantáveis9
por produto – 2020
TOTAL
IMPORTADO
PRINCIPAL PAÍS
(EM US$
DE ORIGEM
MILHÕES)

IMPORTADO
PELO PAÍS
(EM US$
MILHÕES)

PART. %
DO PAÍS
NO TOTAL
DO ITEM

CÓDIGO
NCM

DESCRIÇÃO
NCM

90183929

Outras sondas, catéteres e
canulas

211

Estados Unidos

74

35%

90211010

Artigos e aparelhos ortopédicos

48

México

22

46%

90189095

Grampos e clipes, seus
aplicadores e extratores

46

Porto Rico

17

38%

90211020

Artigos e aparelhos para fraturas

45

Estados Unidos

18

40%

90183119

Outras seringas, mesmo
com agulha, de plástico

36

Paraguai

13

37%

90219081

Implantes expansíveis (stents)

31

Irlanda

11

35%

90213980

Outros artigos
e aparelhos de prótese

25

Países Baixos
(Holanda)

6

26%

90183219

Outras agulhas tubulares de metal

24

China

10

42%

90213930

Próteses de artérias vasculares
revestidas

24

Alemanha

3

15%

90213190

Outras próteses articulares

23

Estados Unidos

11

50%

Fonte: Comex Stat.
9

Não inclui materiais e equipamentos de apoio.
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GRÁFICO 18

Principais países de destino das exportações de dispositivos médicos implantáveis,
materiais e equipamentos de apoio
Em US$ milhões – 2019-2020
2019

2020
79,2

ESTADOS UNIDOS

57,7

DEMAIS PAÍSES

34,1
29,5

SUÍÇA
BÉLGIVA

25,9

MÉXICO

12,7
14,7

COLÔMBIA

13,5
14,3

ESPANHA
CHILE
ARGENTINA
EQUADOR

42 ,7

33,9
39,5

7,4
8,5
8,7
8,2
8,1

10,9

3,1
2,4
Fonte: Comex Stat.

Em 2020, foram exportados US$ 208 milhões em dispo-

sitivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos de apoio,
o equivalente a 1.601.599 toneladas.
Os Estados Unidos foram o principal país de destino das

exportações, representando 28% do total em 2019. Somados
com a Bélgica e a Suíça, representaram 56% das exportações.

Os dez maiores destinos de exportação, juntos, repre-

sentaram 84% das exportações brasileiras.
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TABELA 02

Principais países de destino das exportações de dispositivos
médicos implantáveis10
por produto – 2020

EXPORTADO
PELO PAIS
(EM US$
MILHÕES)

PART. %
DO PAÍS
NO TOTAL
DO ITEM

CÓDIGO
NCM

DESCRIÇÃO
NCM

TOTAL
EXPORTADO
PRINCIPAL PAÍS
(EM US$
DE DESTINO
MILHÕES)

90213919

Outras válvulas cardíacas

49

Suíça

20

40%

30061090

Outras categutes esterilizados,
etc, para suturas cirúrgicas

46

Bélgica

13

29%

90211010

Artigos e aparelhos ortopédicos

32

Suíça

13

42%

90183220

Agulhas para suturas

19

Estados Unidos

17

91%

90183219

Outras agulhas tubulares de
metal

14

Espanha

8

55%

90213980

Outros artigos
e aparelhos de prótese

12

Colômbia

7

59%

90183924

Catéteres intravenosos
periféricos, de poliuretano
ou de copolímero de etilenotetrafluoretileno (ETFE)

8

México

1

18%

90183929

Outras sondas, catéteres e
cânulas

6

Argentina

1

24%

30061010

Materiais para suturas
cirúrgicas, de polidiexanona

5

Luxemburgo

1

26%

90183119

Outras seringas, mesmo
com agulhas, de plástico

4

Chile

2

51%

Fonte: Comex Stat.
10

Não inclui materiais e equipamentos de apoio.
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Covid-19: Impactos
e mudanças no pós-pandemia

COVID-19: IMPACTOS
E MUDANÇAS NO PÓS-PANDEMIA

O OBJETIVO DESTE CAPÍTULO É LANÇAR
UM OLHAR MAIS APROFUNDADO E
PORMENORIZADO SOBRE O IMPACTO QUE A
PANDEMIA DE COVID-19 EXERCEU SOBRE AS
EMPRESAS DE IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO

distorções históricas do setor se acentuaram

E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

por conta da pandemia, como a retenção de fa-

ASSOCIADAS À ABRAIDI. ALÉM DA MENSURAÇÃO

turamento, as glosas e as inadimplências, que

E DA ANÁLISE DESSAS REPERCUSSÕES, BUSCA-

serão discutidas em detalhes no capítulo 4.

SE TAMBÉM OLHAR PARA O FUTURO. DESSA
FORMA, SÃO APRESENTADOS DOIS ARTIGOS
QUE DETALHAM A SITUAÇÃO PRESENTE E
TRAZEM RECOMENDAÇÕES, PONTOS DE
ATENÇÃO E TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS PARA
OS FORNECEDORES E PARA A SAÚDE EM GERAL.

Todos esses fatores conviveram – e foram
amplificados – por questões estruturais, como a
elevação do câmbio e o aumento da alíquota do
ICMS no estado de São Paulo, onde está sediada a maioria das empresas e por onde transita
a maior parte dos produtos. Tudo isso, inevitavelmente, impõe custos maiores ao setor, bem
como a necessidade de revisão de operações

Para se ter uma dimensão mais precisa dos

e contratos.

efeitos que a pandemia produziu em 2020, na
pesquisa para elaboração deste Anuário foram

Para sobreviver a essa intrincada equação,

incluídas nove perguntas quantitativas espe-

as empresas realizaram diferentes tipos de ne-

cíficas sobre o tema. Além disso, foi dado aos

gociações, diversificaram a cesta de produtos

participantes um espaço para a inclusão de

– incluindo itens de combate à covid-19 –, enxu-

respostas qualitativas, o que possibilitou a ob-

garam a estrutura física e reduziram a jornada de

tenção de um diagnóstico mais abrangente de

trabalho e o número de funcionários.

como esse evento único foi vivido nas empresas
e a visão de futuro dos empresários para quan-

Em relação ao futuro, os participantes da

do a pandemia acabar ou refluir. A pesquisa foi

pesquisa acreditam que questões pontuais di-

respondida por 61 empresas, com variação de

retamente ligadas à covid-19, como o cance-

participação entre as perguntas.

lamento de cirurgias eletivas, serão retomadas

A radiografia que emerge dos resultados

quando a maioria da população estiver vaci-

aponta para um mercado cujas condições ge-

nada. Entendem que algumas mudanças são

rais ficaram piores para os associados. Além de

positivas e devem se manter após a pandemia,

queda no faturamento e nas vendas – decorren-

como a adoção de uma gestão mais inovadora

tes do adiamento de cirurgias eletivas – e ele-

e novos modelos de negócios que contribuam

vação dos valores dos fretes aéreo e marítimo,

para o crescimento das empresas.
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A RADIOGRAFIA
QUE EMERGE DOS
RESULTADOS APONTA
PARA UM MERCADO
CUJAS CONDIÇÕES
GERAIS FICARAM
PIORES PARA OS
ASSOCIADOS.

Mas visionam também uma recuperação
lenta, que pode ser agravada pela explosão de
casos e óbitos registrada em março deste ano
e pelas consequentes restrições impostas pelos governos para conter o pior momento da
pandemia até aqui, cujo prazo de vigência é
incerto. Além disso, enxergam algumas nuvens
cinzentas no horizonte, formadas principalmente
pela carga tributária elevada, por problemas no
câmbio, dificuldades de negociação com os sistemas de saúde público e privado e pela instabilidade do cenário político, social e econômico
do país.
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FIGURA 05

Percentual médio de queda de faturamento e volume cirúrgico
durante a fase mais aguda da pandemia em 2020 – associados ABRAIDI

VOLUME
CIRÚRGICO

FATURAMENTO

50,8%

59,8%

O mercado de fornecimento de produtos para saúde foi fortemente impactado pela pandemia de covid-19 e pelos entraves que ela
gerou, produzindo uma queda média ao redor de 50% no faturamento
das empresas associadas
Em algumas regiões do país e em certas especialidades atendidas, a queda tanto de faturamento quanto de volume cirúrgico
chegou a 90%.

Concorreram para esse resultado fatores como a redução de cirurgias eletivas e do consumo de materiais médico-hospitalares, além de
problemas logísticos nacionais e internacionais. Restrições à circulação
de produtos impostas por alguns países e a alta de preços dos fretes
aéreo e marítimo também pesaram no desempenho do setor.
Mais de 1 milhão de cirurgias foram suspensas apenas no

sistema público de saúde, segundo o boletim da ABIIS. O dado da

saúde suplementar não foi disponibilizado, mas vale lembrar que as vendas às operadoras e aos planos de saúde representam cerca de 80% do
faturamento dos associados da ABRAIDI.
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GRÁFICO 19

Medidas adotadas pelos associados para reduzir
custos durante o período da pandemia
em % – 2020

REDUÇÃO
DE JORNADA
E SALÁRIOS DE
COLABORADORES

59%

RENEGOCIAÇÃO
DE DÍVIDAS

59%

COBRANÇA/
FATURAMENTO
DE VALORES
A RECEBER

54%

RENEGOCIAÇÃO/
CANCELAMENTO
DE CONTRATOS COM
FORNECEDORES

48%
31%

SUSPENSÃO DE
CONTRATOS DE
COLABORADORES

26%

DEMISSÕES

REDUÇÃO DE
ESTRUTURA
FÍSICA

8%

NENHUMA
DAS ANTERIORES

8%

Para reduzir custos e tentar amortecer a queda na atividade e
nas receitas, as empresas do setor adotaram um conjunto de medidas
que envolveram principalmente a relação comercial com clientes e fornecedores e o corpo de colaboradores. Renegociação de dívidas e re-

dução de jornada e salários de funcionários foram as estratégias
apontadas por 59% dos participantes da pesquisa.
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Cinquenta e quatro por cento das empresas optaram por cobrar
valores a receber de clientes, ou seja, os faturamentos que estavam retidos pelas operadoras de saúde ou pelos hospitais. Isso ocorreu por
causa da necessidade de manutenção do fluxo de caixa das empresas,
impactado pela queda abrupta das receitas e das operações e pela
elevação dos custos mínimos de operação para manter as empresas.
Essa decisão pode ter sido impulsionada também pelo

aumento de 18% na alíquota de ICMS sobre produtos de saúde

do Convênio ICMS n. 01/99. O tributo, que incide sobre as opera-

ções de venda para hospitais, clínicas e laboratórios privados e planos
de saúde, passaria a vigorar a partir de janeiro de 2021 no estado de
São Paulo. Dessa forma, cirurgias já realizadas com produtos isentos
de ICMS teriam o custo adicional da tributação se faturadas após o
início de 2021.
Outro recurso empregado por 48% dos participantes foi a renegociação ou o cancelamento de contratos com fornecedores.
A pandemia também provocou a suspensão de contratos de

colaboradores em 31% das empresas participantes da pesquisa
e demissões em 26%. Ou seja, um quarto dos associados demitiram,

o índice mais elevado entre os segmentos que compõem o setor de
dispositivos médicos (considerando as áreas de OPME, equipamentos
e diagnóstico in vitro).
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Oito por cento dos participantes relataram redução
na estrutura física e outros 8%, a adoção de outras iniciativas
como as que se segue:
Diversificação de produtos.
Redução compras/estoque.
Empréstimos financeiros.
Inclusão de produtos para covid-19 no portfólio.
Trabalho home office.
Folgas compensatórias/banco de horas.

GRÁFICO 20

Aumento da retenção de faturamento, glosas e/ou inadimplência durante a pandemia
Em % - associados ABRAIDI

SIM
56%

NÃO
44%

Mais da metade das empresas (56%) apontaram o crescimento
durante a pandemia de práticas consideradas “distorções do mercado”
pelo setor e que afetam negativamente o desempenho econômico.
A retenção de faturamento ocorre quando operadoras, planos
de saúde e hospitais impedem, sob pena de retaliação, o faturamento
de produtos usados em cirurgias previamente autorizadas.
É denominada glosa a recusa de operadoras ou planos de saúde em pagar materiais ou equipamentos cirúrgicos utilizados e, em alguns casos, previamente autorizados.
A inadimplência ocorre quando o pagamento para o fornecedor
não é realizado 180 dias após o faturamento.
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FIGURA 06

Média de aumento de retenção de faturamento, glosa e inadimplência - associados ABRAIDI
Em % – 2020

RETENÇÃO DE
FATURAMENTO

39,9%

GLOSA

24,7%

INADIMPLÊNCIA

42,7%

GRÁFICO 21

Perspectiva de retomada pelos associados ABRAIDI11
Em % – 2020

2º SEMESTRE
DE 2021

44%

1º SEMESTRE
DE 2021

10

%

2023

2

%

O MERCADO
MUDARÁ E NÃO
VOLTARÁ A SER
COMO ERA ANTES.

2%

2022

42%

11

Perspectiva apurada em janeiro de 2021
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Apesar da variedade e da intensidade dos desafios enfrentados durante a pandemia, as empresas são otimistas em
relação aos prazos para retomada econômica aos níveis pré-pandêmicos.
Cinquenta e quatro por cento acreditam que a recuperação ocorrerá ainda em 2021.
Cerca de metade dos participantes (42%) prevê melhoria em 2022.
Uma pequena parcela (2%) aponta retomada em dois
anos e 2% entendem que o mercado não voltará ao patamar
anterior.
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GRÁFICO 22

Mudanças permanentes que foram ou serão adotadas
após a pandemia, pelos associados
Em % – 2020

ABERTURA DE
NOVOS CLIENTES
NO SETOR PRIVADO

49%

AMPLIAÇÃO DE
ATIVIDADES E/OU
DE PORTFÓLIO

49%

REDUÇÃO DE
ESTRUTURAS FÍSICAS
E DE PESSOAL

33%
23%

ABERTURA DE NOVOS
CLIENTES
NO SETOR PÚBLICO
HOME OFFICE
PERMANENTE PARA
ALGUMAS ÁREAS
DA EMPRESA
REDUÇÃO
DE PORTFÓLIO
DE PRODUTOS

21%
14%
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Para fazer frente aos desafios trazidos pela covid-19,
as empresas adotaram práticas que se tornarão perenes após a pandemia, entre elas a diversificação de
clientes e desafios.

49% DOS ASSOCIADOS
BUSCARAM ABRIR
NOVOS CLIENTES
NO SETOR PRIVADO
OU AMPLIAR O
PORTFÓLIO

Alguns pontos destacados pelos participantes da
pesquisa:
“O maior problema para o setor de dispositivos implantáveis não foi a pandemia, mas o pacote de ajuste
fiscal adotado em São Paulo, mas que afeta todo o país.”
“O mercado caminha para uma maior concentração
entre hospitais e planos de saúde, podendo alterar a forma
das negociações entre fornecedores e esses clientes.”
“O setor está sendo direcionado para novos modelos de negócios, não somente pela pandemia, mas também pelo cenário político, social e econômico do Brasil
e do mundo.”
“Persistirão problemas como o aumento de impostos e a dificuldade de negociação com o governo.”
“A redução de procedimentos cirúrgicos afetou muito o setor, mas a sobrevivência de algumas empresas
está ameaçada pelo aumento da alíquota do ICMS sobre a venda de produtos para saúde em São Paulo.”
“Um dos impactos pós-pandemia será a redução
do volume cirúrgico em relação ao período anterior, pois
muitas pessoas foram demitidas e perderam o direito ao
plano de saúde e, consequentemente, à utilização da
rede privada.”
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MUDANÇAS NA SAÚDE
NO PÓS-COVID 19
A CONTRAÇÃO DO CRESCIMENTO GLOBAL PARA 2020 FOI ESTIMADA EM -3,5% (0,9
PONTO PERCENTUAL ACIMA DO PROJETADO NA PREVISÃO ANTERIOR), REFLETINDO
UM IMPULSO MAIS FORTE QUE O ESPERADO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.

Leonardo Giusti (KPMG)
Sheila Mittelstaedt (KPMG)

A economia global deve crescer 5,5% em
2021 e 4,2% em 2022. É necessária uma forte

Forte pressão no supply chain – restrições logísticas e aumento relevante do câmbio.

cooperação multilateral para controlar a pandemia em todos os lugares. Esses esforços

Queda na demanda – redução de venda

incluem o reforço do financiamento para a ins-

de medicamentos e dispositivos (implantáveis e

talação da Covax12 para acelerar o acesso às

materiais), dando o foco “apenas” ao combate da

vacinas por todos os países, garantindo a distri-

covid-19, e postergação de tratamentos eletivos.

buição universal de vacinas e facilitando o acesso à terapêutica a preços acessíveis para todos.

Sustentabilidade

operacional-financeira

principalmente dos fornecedores de capital naEmbora as recentes aprovações de vacinas

cional e de menor porte.

tenham gerado esperanças de uma reviravolta
na pandemia, novas ondas e novas variantes

Maior protagonismo na relação cliente-

do vírus representam preocupações quanto ao

-paciente, que passa a ter ainda maior poder de

panorama global de retomada. Mesmo assim,

decisão/escolha sobre o que será utilizado em

espera-se que dê lugar a um ímpeto crescente

seus procedimentos, debatendo e buscando ati-

no segundo trimestre, à medida que vacinas e

vamente esse conhecimento, agora que a saúde

terapias se tornem mais prontamente disponí-

está cada vez mais em pauta.

veis, permitindo o fortalecimento da atividade
de contato direto com o público.

Desafios regulatórios – aqui destacam-se
a disfuncionalidade relacionada a preços e simi-

Nesse contexto, os principais desafios e

laridades de produtos e os desafios relacionados

tendências para os fornecedores da cadeia de

ao monitoramento econômico desses produtos

saúde são:

de saúde. Isso acarreta em elevação nos gastos

¹² A Covax é parte do Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, mecanismo que a OMS criou em resposta à pandemia, uma
coalizão de 165 países para garantir vacina contra o coronavírus às nações mais pobres.
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A ECONOMIA GLOBAL
DEVE CRESCER 5,5% EM
2021 E 4,2% EM 2022.

de saúde, dificulta o acesso e reduz a qualidade
da assistência à saúde prestada no país.

Uso de tecnologias e inteligência artificial para identificar surtos significativos de saúde, bem como para acelerar o desenvolvimento

Aceleração da transformação digital na

de dispositivos médicos e medicamentos.

cadeia de valor – múltiplos canais para contato
com a classe médica e na relação cliente-pa-

Potencial redução nos participantes privados da cadeia de valor por consequências

ciente.

financeiras resultantes da pandemia como um
Novos modelos de negócios, indústria
com maior proximidade cliente-paciente.

todo, a situação de isolamento, a queda brusca
de receitas e as dificuldades de retomada.

Seguem algumas das importantes questões a serem endereçadas neste artigo de diferentes formas:

A

B

C

Como as novas restrições

Como as expectativas de

Como vão evoluir as con-

necessárias para conter a

aplicação da vacina e o

dições financeiras e os pre-

transmissão afetarão a ativi-

apoio às políticas públicas

ços das commodities?

dade no curto prazo, antes

afetarão a atividade econô-

que as vacinas comecem

mica da indústria de saúde?

a fornecer proteção efetiva
para toda a sociedade?

075

076

3. COVID-19: IMPACTOS E MUDANÇAS NO PÓS-PANDEMIA

Cadeia de suprimentos & operações
(fornecedores de saúde) – impactos e
respostas à crise
Os impactos da crise...
6.

Falta de visibilidade da cadeia
de suprimentos, dificultando a
rastreabilidade e a localização física dos
materiais.

2.

Rotas logísticas enfrentando
dificuldades operacionais para garantir
o fluxo físico das mercadorias.

7.

Queda no volume de vendas em razão
da inexistência de canais de venda
on-line; dificuldades de operação logística
para operar o last mile de forma eficiente.

3.

Operadores logísticos/terceiros sendo
impactados por restrições operacionais
relacionadas à capacidade de atendimento
ao cliente.

8.

Falta de visibilidade da área de compras
quanto à criticidade de alguns materiais.

4.

Disputas judiciais e multas contratuais
causadas pelos não atendimentos dos
requisitos contratuais com fornecedores.

9.

Evidenciação da dependência do Brasil
de outros países e da falta de integração
nas cadeias globais de valor em saúde.

5.

Rupturas de estoque de insumos
e produtos acabados, impactando
diretamente no atendimento aos clientes.

1.

Restrição de capacidade produtiva
de fornecedores, causando ruptura
de abastecimento.

As respostas à crise...
1.

Mapear e entender a capacidade
produtiva dos principais fornecedores
e avaliar disponibilidade de estoque para o
curto prazo.

5.

Avaliar os níveis de estoques de
matéria-prima, em elaboração e produto
acabado, priorizando clientes e pedidos
colocados.

2.

Mapear toda a malha logística e
estabelecer novas rotas e modais de
transporte alternativos.

6.

Estabelecer comitê logístico e mapear
a localização física dos materiais em
trânsito para informar o status ao cliente.

3.

Estabelecer plano de curto prazo junto
aos atuais operadores logísticos/terceiros,
avaliando restrições operacionais e
possíveis impactos no negócio.

7.

Estabelecer parcerias para peracionalizar
as vendas por meio de plataformas
digitais, ampliar canais de venda e
viabilizar a entrega na operação last mile.

4.

Mapear contratos vigentes, avaliar
responsabilidades e riscos financeiros.
Aproximar área jurídica das partes
a fim de minimizar disputas judiciais.

8.

Estruturar a Matriz Estratégica de
Compras e definir plano de mitigação de
riscos da cadeia de suprimentos.
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Saindo da crise...
1.

Revisar a estratégia de negócio
considerando fornecedores alternativos
a fim de garantir a continuidade da
operação.

2.

Estruturar cenários de malha logística
e plano de contingência avaliando novas
rotas/modais de transportes, mitigando
riscos no processo de movimentação de
materiais e produtos.

3.

Estabelecer um plano de contingência
junto a novos operadores/terceiros, a fim
de suprir a demanda em caso de paradas
não programadas.

4.

Estruturar plano de revisão de
contratos avaliando as cláusulas
contratuais e coberturas relacionadas a
eventos de força maior.

5.

Rever as políticas de estoque de
segurança de matéria-prima e produto
acabado a fim de mitigar riscos de
abastecimento.

6.

Implementar soluções de tracking
de matéria-prima e produto acabado
a fim de promover a visibilidade da cadeia
de suprimentos.

7.

Desenvolver plataforma Omni Channel
para atendimento on-line, estabelecer
contratos e definir níveis de serviço com
parceiros logísticos para operar last mile.

8.

Definir estratégias específicas para grupos
de materiais críticos e estratégicos,
desenvolver novos fornecedores
e realizar análise Make or Buy para
verticalizar operações.
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Finanças e liquidez
Os impactos da crise...
1.

Aumento na inadimplência
do contas a receber.

3.

Retração dos bancos com relação
à disponibilidade de linhas de crédito.

2.

Redução na demanda
pelos produtos e serviços.

4.

Impacto na liquidez
e cash burn acelerado.
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As respostas à crise...
1.

Revisar o fluxo de caixa projetado,
atenção à performance do contas a
receber, revisão de gastos e despesas não
essenciais.

5.

Identificar junto aos bancos e fundos de
crédito a disponibilidade de novas linhas
de crédito.

2.

Fazer continuamente stress tests de
caixa.

6.

Buscar flexibilidade com relação
aos vencimentos de curto prazo.

3.

Definir o grau de intensidade e urgência
das ações de estabilização.

7.

Avaliar medidas governamentais que
flexibilizam pagamentos de tributos e
redução de gastos com pessoal.

4.

Otimizar o capital de giro, por meio de:

8.

Identificar e implementar redução
de custos operacionais e não
operacionais.

9.

Organizar uma narrativa coerente com
a visão estratégica da empresa, as ações
sendo tomadas para minimizar os
impactos da crise, e uma visão de médio e
longo prazos.

ações junto aos clientes para
assegurar recebimentos e mensurar
mudanças na demanda futura;
reavaliar políticas de crédito
com relação a limites e prazos de
pagamento;
monitorar cadeia de fornecedores,
identificando flexibilidade nos termos
e condições de pagamento e
capacidade de continuidade de
fornecimento.

Saindo da crise...
1.

Reavaliar planejamento
financeiro e fluxo de caixa.

6.

Buscar alongamento dos prazos
médios de endividamento existente.

2.

Reforçar a posição de liquidez da
empresa, por meio de negociação de
novas linhas junto aos bancos.

7.

Diversificar fontes de funding,
incluindo acesso a mercado de capitais.

3.

Realizar o planejamento da retomada
de atividades em sincronia com supply
chain, envolvendo cadeia de fornecedores,
e atentar a eventuais vulnerabilidades de
fornecedores/parceiros que necessitem de
apoio.

8.

Realizar a venda de ativos não
estratégicos.

4.

Reavaliar a estrutura de capital
necessária.

9.

Ajustar estratégia operacional e
financeira e desenvolver uma narrativa
robusta a respeito de sua estratégia e
visão de futuro, para interagir com seus
diversos stakeholders.

5.

Avaliar a necessidade
de capitalização da empresa.
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NOVOS PONTOS DE ATENÇÃO

Fraude e não compliance
Em 20 de março de 2020, por conta da pandemia, o
governo federal decretou estado de calamidade pública
no país. Entre outras medidas, esse decreto isenta o governo de aderir aos preceitos da Lei das Licitações (Lei
n. 8.666/93), que estabelece os princípios que regem as
licitações e demais contratos administrativos para toda
a União, estados e municípios. A flexibilização dessa lei
abre espaço para inúmeros tipos de fraudes decorrentes de processos de compras governamentais, incluindo desvio de recursos e bens.
A “Covid-19: Compliance Survey”, realizada pela
KPMG no Brasil, identificou a adaptação aos riscos
emergentes como um dos principais impactos relatados pelos Chief Compliance Officers (CCOs), no que
diz respeito ao papel do compliance nas empresas.

A MELHOR FERRAMENTA QUE AS
EMPRESAS PODEM TER PARA SE
PROTEGER DESSE TIPO DE SITUAÇÃO
SÃO CONTROLES INTERNOS ATIVOS E
EFICAZES, QUE DÃO TRANSPARÊNCIA
AOS PROCESSOS E GARANTEM QUE

Dentre esses riscos emergentes, os mais preocupan-

NOVAS INTERAÇÕES NÃO SEJAM MAL

tes são aqueles relacionados à fraude, à corrupção e

INTERPRETADAS, PODENDO GERAR

à má conduta, motivados por fatores como doações,

ATOS DE CORRUPÇÃO E CAUSAR DANOS

necessidade de contratação de novos terceiros e novos

IRREVERSÍVEIS À REPUTAÇÃO DA

regulamentos e procedimentos.

EMPRESA.

Efeitos da covid-19 nas demonstrações
financeiras dos fornecedores e divulgação
das informações
Uma avaliação cuidadosa deve ser feita das informações necessárias e úteis aos usuários das demonstrações financeiras (investidores, sócios, diretores e demais gestores) sobre os efeitos da covid-19, que serão
divulgadas nas notas. A seguir, há uma lista de alguns
itens que devem ser considerados no contexto da pandemia covid -19:
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Foco nas contingências, principalmente nos aspectos jurídicos e trabalhistas, que podem gerar ações judiciais por causa das
diversas situações desencadeadas pela pandemia, e em possíveis
disputas com fornecedores, locadores, clientes e instituições financeiras.
Analisar as possíveis circunstâncias que podem causar a necessidade de redução ao valor recuperável de ativos. Focar também
em divulgações que devem obedecer integralmente às normas, para
que sejam claras e objetivas.
Covenants: em geral, as empresas têm focado sua atenção
no cumprimento de cláusulas restritivas (covenants) nos contratos de
empréstimos e financiamentos na data do balanço. Isso porque, caso

FOCO NAS
CONTINGÊNCIAS,
PRINCIPALMENTE
NOS ASPECTOS
JURÍDICOS E
TRABALHISTAS.

haja o descumprimento dessas cláusulas, pode haver consequências
significativas para a posição patrimonial das empresas.
Continuidade operacional: fazer projeções no cenário atual
pode ser um exercício complexo e desafiador. O ponto de atenção é
que itens previamente considerados podem não ser mais razoáveis em
uma situação estressante. A capacidade de renovar linhas de crédito ou
acessar o mercado de capitais pode ter sofrido uma mudança significativa em decorrência do cenário atual imposto pela pandemia.

Mercado com base em dados
Depois que a LGPD entrou oficialmente em vigor, as empresas
estão migrando para um modelo de negócios cada vez mais embasado em dados. As informações pessoais acumulam valor, que pode
ser traduzido em ativos estratégicos para a economia. As empresas
precisam ser capazes de personalizar seus produtos/serviços e se
antecipar às expectativas e às necessidades de seus consumidores.
No Brasil, a regulação é muito nova, mas é essencial entender que
essa adaptação não é uma exigência do próprio regulador, mas uma
questão de competitividade. Por isso, a empresa deve ser capaz de
escolher investimentos de forma eficiente para estabelecer uma estratégia de segurança cibernética coerente.
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Alguns pontoschave que
endereçarão
mudanças mediante
todo o cenário
atual pandêmico
e deverão fazer
parte das estratégias
prioritárias a
serem traçadas
pelos associados
ABRAIDI:

A covid-19
interrompeu os
negócios como
os conhecemos e
iniciou estratégias de
transformação digital.
Extensão de perdas financeiras, redução da
força de trabalho, atrasos na cadeia de abastecimento, aumento dos riscos de segurança,
adaptação rápida a nova forma de fazer negócios, descoberta de novas maneiras seguras de
atender aos clientes e reequilibrar as prioridades, ao mesmo tempo que se muda para uma
força de trabalho bastante remota. Sessenta e
três por cento das organizações aumentaram os
orçamentos de Digital Transformation (DT).

As empresas estão
fazendo a transição
de seus processos para
um futuro digital do
trabalho.
As principais prioridades digitais incluem adicionar novos recursos digitais e criar novos produtos e serviços digitais, construir plataformas
digitais, criar modelos de negócios digitais e automatizar processos de negócios. Oito em cada
dez organizações estão utilizando ferramentas
de colaboração e computação em nuvem para
habilitar sua estratégia de transformação digital; cerca de seis em cada dez estão adotando
tecnologias de integração de sistemas: IoT13 e
ITSM14.
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A pandemia
está levando a
centralização no
cliente ainda mais alto
na lista de prioridades.

Os processos de
negócios “críticos”
no local abrangem
escritórios de front,
middle e back office

Melhorar a experiência do cliente (82%) e

Front office: 61% estão automatizando ou

criar um sistema de comércio digital centrado no

vão automatizar os sinistros, seguido do aten-

cliente (70%) são os principais impulsionadores

dimento ao cliente (52%). Enquanto 38% plane-

da estratégia de transformação digital dos líde-

jam automatizar qualquer processo de negócios

res da DT. Além disso, mais da metade diz que

de front office e 35% se concentrarão em design

está acelerando iniciativas em torno da conexão

de produto e desenvolvimento/entrega de pro-

de front, middle e back office, criando uma expe-

grama, vendas (30%) e clínica (30%).

riência do funcionário para entregar melhor valor
e se alinhando com parceiros para cumprir os
compromissos em conjunto.

Middle office: a automação é uma prática
um pouco mais comum entre os processos de
middle office: 72% estão automatizando ou vão
automatizar o gerenciamento e a distribuição de
estoque, enquanto 65% estão automatizando/
vão automatizar operações ou cadeia de suprimentos (60%).
Back office: a automação também está sendo aproveitada para processos de back office:
72% estão automatizando ou vão automatizar
compras, enquanto cerca de seis em cada dez
estão automatizando processos de TI (65%),
transparência e rastreabilidade (63%), recursos
humanos (60%), financeiro (59%) ou segurança
(59%). Entre 20% e 42% estão explorando a
automação de processos de back office; mais
notavelmente, suporte de parceiro de negócios/
revendedor/distribuidor (42%), risco e conformidade (35%) e segurança (32%).

13
IoT – Internet of Things (Internet das Coisas). A Internet das Coisas (IoT) descreve a rede de objetos físicos –“coisas” – que
são incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos
e sistemas pela internet. Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas. Com
mais de 7 bilhões de dispositivos IoT conectados atualmente, os especialistas esperam que esse número aumente para 10
bilhões até 2020 e 22 bilhões até 2025
14
ITSM – Information Technology Service Management, que significa gerenciamento de serviços de TI. Estamos falando de um
conjunto de estratégias, ferramentas e softwares que acompanham e gerenciam todo o ciclo de vida dos serviços de TI.
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Gerenciamento de crises –
impactos e recomendações
POR FIM, ALGUMAS RECOMENDAÇÕES GERAIS SERVIRÃO
PARA GRANDE PARTE DAS EMPRESAS, ALÉM DAS DE SAÚDE:

Os impactos da crise...
Nessa imensa turbulência derivada da covid-19,
uma crise vai se alastrando entre os indivíduos,
as empresas e os países de forma global. Uma
crise com repercussão não só na saúde, mas
nos aspectos econômicos, sociais, financeiros,
estruturais, políticos e de segurança.
Numa pesquisa que lançamos recentemente no
Brasil, 75% dos respondentes informaram que

sua empresa havia passado por pelo menos

uma crise nos últimos anos, mas somente 45%
possuíam uma política corporativa de gestão

de crises. Nesse momento em que a instabilidade é real e crescente, é de suma importância

gerenciá-la. Quando tudo voltar à normalidade,
deve-se ponderar se as lições aprendidas

neste momento não devem ser incorporadas ou
adaptadas à rotina da empresa.

Saindo da crise...
Implantar/atualizar o plano de Gerenciamen-

to de Crises e Continuidade de Negócios.

Estruturar o LGPD Analytics.
Realizar o monitoramento investigativo so-

Elaborar/atualizar o plano de Gerencia-

bre transações críticas e/ou emergenciais.

Realizar o monitoramento contínuo dos ris-

perfis e dos contratos dos clientes, entendi-

mento de Riscos.

Retenção de clientes: mapeamento dos

cos de terceiros e a readequação do processo

mento das cláusulas contratuais (por exemplo:

de contratação e gestão de contratos incluindo

multa de saúde) e definição e implementação

revisões contratuais (fornecedores, parceiros e

do plano de retenção.

clientes).
Monitoramento das práticas comerciais

Monitorar os riscos financeiros do pós-crise.

adotadas com os terceiros e a análise da correta

Ativar o canal de denúncias para capturar

cadeia de aprovação de descontos, bonifica-

novos potenciais incidentes de desvios e/ou

ções ou prazos acordados.

crises.
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As respostas à crise...
Estabelecer e ativar o plano de gestão e resposta à crise.
Gerenciar os impactos dos riscos nas diversas áreas da empresa e em seu ecossistema.
Estabelecer um time central de resposta ao risco.
Estabelecer uma estrutura de suporte emergencial contínuo (PMO).
Elaborar plano de comunicação interna e externa.
Elaborar plano de implantação rápida de continuidade dos negócios.
Estruturar o Compliance Analytics.
Revisar os contratos e as disputas.

FIGURA 7

Fornecedores de produtos para saúde
PADRÃO DE RETOMADA POSSÍVEL
Natureza

Considerações

Dispositivos Médicos

Queda de vendas e pressão
no supply chain – importações

Fornecedores

Queda de demanda e dificuldades
logísticas
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FIGURA 08

Padrões de retomada possível para saúde e ciências da vida.

Saúde
NATUREZA

Impactos

PADRÃO
DE RETOMADA

Prestadores
Seguradoras

Retorno
ao Normal

ver no gráfico a seguir

Sistema
Único de Saúde

Predominância de acesso
físico em toda a cadeia de valor;
“saúde digital” com forte resistência
por entidades de classe, profissionais do setor e órgãos reguladores.

Desafios

Relação público-privado no
combate ao covid-19

CONSIDERAÇÕES
Queda de demanda foco “apenas” covid19

Aumento de
sinistralidade
Alta pressão financeira
e operacional/
assistencial

Escassez de recursos de
várias naturezas para combate a
pandemia
Represamento e postergação de tratamento e cirurgias
eletivas-potencial estrangulamentopós-covid19

Sustentabilidade operacional-financeira em check tanto no
público quando no privado

Tendências

Aceleração da transformação digital na cadeia de valor tecnologias que permitam a entrada
dos canais digitais(telemedicina/
teleconsulta/prescrição eletrônica)
e estratégia de médio / longo-prazo
pautado em múltiplos canais.
Potencial redução nos participantes privados da cadeia de valor
por consequências financeiras resultantes da situação de isolamento e
queda brusca de receitas.

Potencial redução dos
beneficiarias da saúde suplementar como consequência do
agravamento da crise econômica,
com consequente migração de
usuários para a rede pública
Aceleração de novo modelos de negócios
Necessidade de otimização
do parque de saúde instalado,
bem como busca por maior eficiência operacional-financeira.
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Ciências da Vida
NATUREZA

PADRÃO
DE RETOMADA

Medicamentos
Devices

Retorno
ao Normal

Distribuição

CONSIDERAÇÕES
Queda de vendas e pressão
no supply chain - importações
Queda de vendas e pressão
no supply chain - importações
Queda da demanda
e dificuldades logísticas

Forte pressão no supply chain –
restrições logísticas e aumento relevante
do câmbio.

Sustentabilidade operacional-financeira principalmente dos participantes
de capital nacional e de menor porte

Queda na demanda – redução
de venda de medicamentos e devices
(implantáveis e materias) dado foco
“apenas” ao combate do covid19 e
postergação de tratamento eletivos (com
forte retação na dispensação de medicamentos hospitalares e varejos farma).

Maior protagonismo na relação
com o cliente-paciente – desafios regulatórios

Aceleração da transformação
digital na cadeia de valor – mulitplos canais para contato com a classe médica e
na relação cliente-paciente.

Potencial redução nos participantes nos participantes privados da cadeia
de valor por consequencias financeiras
resultantes da situação de isolamento e
queda brusca de receitas.

Novos modelos de negócios,
indústria com maior proximidade do
cliente-paciente.

Uso de tecnologias e inteligencia artificial para identificar outbreacks
significativos de saúde, bem como para
acelerar o desenvolvimento de medicamentos.
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FIGURA 09

A crise e os diferentes efeitos nos setores.

Padrão de Retomada
1. Crescimento
Indústria / empresas que escalam o pós-COVID com o comportamento do consumidor
favoravelmente alterado durante a crise. Os investidores percebem seu potencial de liderar
e fornecem capital para escalar agrassivamente durante a recuperação.

PONTO DE VIRADA
(VELOCIDADE)

INÍCIO DA
CRISE

Varejo e
farma on-line

FIM DA CRISE

Media
Food
delivery streaming

Alimentos
e bebidas

Educação Químicos e
digital
petroquímicos

Telemedicina
e medicina
preventiva

2. Retorno ao normal
As indústrias / empresas vistas como essenciais sofrerão efeitos da recessão do distanciamento
social do consumidor, mas se recuperarão mais rapidamente à medida que a demanda do
consumidor retomar em volumes semelhantes.

PONTO DE VIRADA
(VELOCIDADE)

INÍCIO DA
CRISE

FIM DA CRISE

Serviços financeiros
Telemedicina e
telecomunicações

Bens de
consumo (ciclíco)
Saúde e
ciências da vida

Transporte
rodoviário e urbano
Utilidades públicas

Agricultura
Private equity
e gestãos de
ativos
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3. Transformar para reemergir
As indústrias / empresas que se recuperarão, mas ao longo de um caminho prolongado,
exigindo reservas de capital para resistir e transformar modelos operacionais e de negócios
para emergir mais fortes e mais alinhados com as mudanças nas prioridades e nos padrões
comportamentais dos consumidores.

PONTO DE VIRADA
(VELOCIDADE)
INÍCIO DA
CRISE

Turismo

FIM DA CRISE

Mineração
e metais

Oléo, gás Bens de consumo
e etanol
(não cíclico)

Automotivo

Real state / E&C
imobiliários e
construtoras

4. Reiniciar
Indústrias / empresas que lutam para se recuperar do COVID devido à demanda “permanentemente” reduzida por ofertas, capital insuficiente para evitar recessão prolongada e/ou má
execução da transformação digital.

?
INÍCIO DA
CRISE

Hotéis

PONTO DE VIRADA
(VELOCIDADE)

FIM DA CRISE

Esportes
e mídia

Governo

Varejo
(outros
segmentos)

Aeroportos

Mercados
industriais
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FIGURA 10

Os impactos organizacionais da crise.

CADEIA
DE SUPRIMENTOS
& OPERAÇÕES

FINANCAS
E LIQUIDEZ

PESSOAS

TECNOLOGIA
DE SUPORTE
ÀS OPERAÇÕES

ASPECTOS
TRIBUTÁRIOS
E TRABALHISTAS

Fonte: KPMG
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Algumas publicações da KPMG
que complementam este artigo
e que podem ser do interesse do leitor

Leia o QR Code para
acessar os conteúdos
da KPMG sobre a covid-19.
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SAÚDE DIGITAL: OPORTUNIDADES
NA PORTA DA FRENTE

Dr. Jefferson Fernandes
(Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde)

A SAÚDE DIGITAL VEM APRESENTANDO UM CRESCIMENTO EXPONENCIAL, ENVOLVENDO TODO O ESPECTRO DOS CUIDADOS À SAÚDE. AS OFERTAS DE SOLUÇÕES DIGITAIS INCLUEM AS VOLTADAS À QUALIDADE DE VIDA E À PROMOÇÃO À SAÚDE, À PREVENÇÃO, AO DIAGNÓSTICO, AO TRATAMENTO, INCLUINDO A REABILITAÇÃO, E AOS CUIDADOS ÀS PESSOAS EM SEUS DOMICÍLIOS. ESSA EXPANSÃO ACELERADA,
QUE VEM OCORRENDO EM INÚMEROS PAÍSES, FOI DETERMINADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 E DEVE
SEGUIR CRESCENDO MESMO APÓS O FINAL DA PANDEMIA.

A saúde digital (SD) pode ser definida

A evolução e a expansão das diversas mo-

como cuidados à saúde conectados, con-

dalidades, aplicações e uso da saúde digital no

tínuos, por meio de tecnologias digitais e de

mundo real têm gerado várias outras denomina-

comunicação. SD é um termo abrangente no

ções que, aos poucos, em vários países, vêm

qual também estão inseridas a telemedicina

substituindo os termos “telemedicina” e “teles-

e a telessaúde.

A telemedicina é a prática da medicina, entre locais distintos, por meio do uso responsável

saúde”. Entre elas estão: cuidados virtuais,
cuidados conectados e saúde conectada.

As modalidades de atuação em telemedicina

podem ser classificadas da seguinte forma:

das tecnologias de informação e comunicação.
Em que pese muitas vezes os termos “teleme-

Teletriagem/orientação: avaliação dos

dicina” e “telessaúde” serem usados de forma

sintomas, a distância, para definição e enca-

intercambiável, o adequado é entender a teles-

minhamento do paciente ao tipo adequado de

saúde como a prestação de serviços de saúde,

atendimento que necessita.

entre locais distintos, por todos os profissionais
da saúde, mediada por tecnologias de informa-

Teleconsulta: consulta do médico direto

ção e comunicação, para fins de assistência,

com o paciente (para diagnóstico e tratamento).

educação, pesquisa e gestão em saúde. Telesinte-

saúde também é um termo genérico e a prática

Teleinterconsulta/Teleconsultoria:

dos cuidados à saúde nas diversas profissões,

ração entre médicos para esclarecer aspectos

como tele-enfermagem, telefisioterapia e terapia

de diagnóstico, tratamento e outras questões

ocupacional, telenutrição, telepsicologia, telefo-

relacionadas aos cuidados dos pacientes. Dois

noaudiologia, entre outras.

tipos: síncrono e assíncrono.
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O ASPECTO FUNDAMENTAL FOI
A PERMISSÃO PARA O USO DA
TELECONSULTA, QUE ERA O GRANDE
OBSTÁCULO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA TELEMEDICINA NO PAÍS.

Telediagnóstico: apoio para laudos de

No Brasil, o avanço da telemedicina, após

diversos tipos de exames complementares (ge-

décadas de restrições, foi determinado inicial-

ralmente assíncrono), como: teleradiologia, te-

mente pela publicação pelo Ministério da Saúde,

le-eletrocardiograma, tele-eletroencefalograma,

da Portaria n. 467, de 20 de março de 2020,

telepatologia.

que autorizava o uso da telemedicina, em todas
as suas modalidades, durante a pandemia de

Telemonitoramento: monitoramento à

covid-19. Essa portaria foi seguida pela publica-

distância, por meio de sistemas eletrônicos, de

ção da Lei n. 13.989, em 15 de abril de 2020,

parâmetros corporais (inclui transmissão, regis-

oriunda de projeto de lei elaborado e aprovado

tro, processamento e manejo clínico).

pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. O aspecto fundamental

O telemonitoramento inclui a utilização

da portaria e da lei foi a permissão para o uso da

de dispositivos sem fio, sensores vestíveis e

teleconsulta, que era o grande obstáculo para o

implantáveis. Permite suporte contínuo e ge-

desenvolvimento da telemedicina no país. A re-

renciamento de doenças crônicas e pode ser

solução do Conselho Federal de Medicina (CFM)

síncrono (em tempo real) ou assíncrono (arma-

sobre a telemedicina ainda em vigor é a de n.

zenamento e encaminhamento), dependendo

1.643, de agosto de 2002, que excluía a tele-

da necessidade do paciente. A aplicação de

consulta.

inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina podem permitir melhor vigilância de do-

Os médicos que passaram a utilizar a tele-

enças e detecção precoce, diagnósticos apri-

consulta estão satisfeitos com os benefícios e

morados, apoio à decisão clínica e suporte à

os resultados dessa modalidade de cuidados

medicina personalizada.

aos pacientes. Claro que não devemos esperar
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que todos os médicos tenham interesse em sua utilização, seja na atenção primária, seja nas especialidades
médicas. Esse método de cuidado deverá ser utilizado
pelos que desejarem, tanto médicos como pacientes.
Entretanto, os benefícios da telemedicina já estão claros. Podemos dizer com tranquilidade que a telemedicina, em suas diversas modalidades, está aqui para ficar.
Todos os envolvidos precisam conhecer seus benefícios
e também suas limitações.
Existem inúmeras evidências científicas e do mundo
real que demonstram os benefícios do uso responsável
da telemedicina e da telessaúde. Entre elas estão:
Uma pesquisa feita pela Press Ganey nos Estados
Unidos, em 2020, com 1,3 milhão de pacientes, obser-

1.

Expansão do acesso aos serviços de saúde.

4.

Acompanhamento continuado e articulado
entre os diferentes níveis de cuidados.

2.

Aumento da resolutividade
e da efetividade dos cuidados à saúde.

5.

Contribuição na organização dos sistemas
de saúde, trazendo maior eficácia e eficiência.

3.

Reforço à coordenação dos cuidados.

6.

Redução de custos na saúde.

vou que os pacientes apreciam a conveniência e, surpreendentemente, a intimidade das visitas virtuais. Entretanto, essa pesquisa também demonstrou que existe
um enorme espaço para melhorias nos processos de
telemedicina/telessaúde e da teleconsulta. Mas como
melhorar a utilização da telemedicina e seus processos?
Uma maneira eficiente é por meio do treinamento
dos médicos e dos profissionais da saúde para a prática de uma saúde conectada responsável, ou seja,
com segurança, ética e qualidade. A comunicação e os
processos operacionais da consulta virtual também são
importantes para a entrega de uma experiência consistentemente satisfatória aos pacientes.
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EXISTE UM ENORME
ESPAÇO PARA
MELHORIAS NOS
PROCESSOS DE
TELEMEDICINA/
TELESSAÚDE E DA
TELECONSULTA.
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Com base na experiência que estamos tendo
nesse período da pandemia, poderemos acelerar o uso estratégico, a eficiência operacional e
a qualidade dos cuidados conectados, beneficiando os pacientes, os médicos e os serviços e
sistemas de saúde. Torna-se importante ressaltar
que a telemedicina e a telessaúde são métodos

de cuidados aos pacientes, e não ferramentas.
Estas são as tecnologias utilizadas para sua execução (hardware, software, internet etc.).
Os participantes do ecossistema de saúde
estão aumentando seu foco na saúde digital.
Isso inclui reguladores reduzindo a carga para
encorajar a inovação digital e facilitar o tempo de
comercialização de soluções diagnósticas, terapêuticas e de monitoramento necessárias; fontes pagadoras demonstrando um apetite maior
para ampliar cobertura; provedores de saúde
aumentando o uso dos cuidados conectados;
pacientes adotando o uso de tecnologias digitais de saúde mais sofisticadas; e desenvolvedores de produtos investindo no desenvolvimento de novas tecnologias digitais.
Na Alemanha, por exemplo, a nova Lei de

Saúde Digital possibilitou que alguns aplicativos
de saúde fossem prescritos por médicos com os

custos cobertos pelo seguro-saúde, o que foi
considerado uma inovação mundial. Entretanto, as empresas ou startups têm de demonstrar,

O MERCADO DE
SAÚDE DIGITAL FOI
ESTIMADO EM MAIS
DE US$ 106 BILHÕES
EM 2019.
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no prazo de um ano, que a solução digital tem

digital e impulsionará o crescimento da indústria

acurácia, quando for para diagnóstico, ou efeti-

de saúde digital. Estima-se que o segmento de

vidade, para direcionar para alternativas terapêu-

aplicativos em saúde terá, nesse período, um

ticas necessárias para serem aprovadas e terem

CAGR de 38,9% e de 26,2% para o segmento

continuidade. De acordo com essa lei, a Alema-

de telemedicina/telessaúde.

nha quer ter mais teleconsultas para pacientes,
incluindo prescrições eletrônicas e melhorias nos
sistemas de TI para médicos e dentistas.

O número crescente de usuários de smartphones em todo o mundo e a entrada do 5G
vão impulsionar o crescimento do mercado. A

No Brasil, recentemente foi publicada pelo

infraestrutura de TI para saúde que está progre-

Ministério da Saúde, pelo Datasus, a denomina-

dindo rapidamente tanto nos países desenvol-

da “Estratégia Saúde Digital 2020-28”. Nela é

vidos como nos em desenvolvimento também

ressaltada a importância do trabalho em sintonia

contribuirá para esse crescimento do mercado.

entre as diversas organizações e instituições de
todos os setores da saúde, pois “o setor público

No Brasil, a transição demográfica, que

não pode, isoladamente, responder a todas as

vem demostrando um crescimento importan-

necessidades de descoberta científica, produ-

te da população idosa, vem acompanhada da

ção industrial, inovação e formação de recursos

transição epidemiológica, ou seja, do aumento

humanos para a Saúde e, menos ainda, para a

significativo das doenças crônicas. Essas transi-

saúde digital”. Um dos eixos dessa estratégia

ções levarão à adoção de novas soluções para

“ambiciona implementar um ambiente concei-

gerenciar a saúde das pessoas, estimulando a

tual, normativo, educacional e tecnológico que

demanda por soluções digitais, por exemplo, de

favoreça a colaboração efetiva”.

monitoramento remoto, aumentando o tamanho
do mercado e impulsionando a expansão da in-

O tamanho do mercado de saúde digital

dústria regional.

foi estimado em mais de US$ 106 bilhões em
2019, e a indústria terá uma taxa de crescimento

Da telemedicina ao monitoramento e ge-

anual composta (CAGR) de 28,5% até 2026, ou

renciamento remoto de pacientes, novas pres-

seja, para cerca de US$ 640 bilhões. O número

tações de serviços serão adotadas de forma

crescente de casos de covid-19 em todo o mun-

veloz, gerando inúmeras oportunidades. Quem

do aumentou a adoção de tecnologias de saúde

investir verá.
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Distorções na saúde e a
sustentabilidade do setor

DISTORÇÕES NA SAÚDE E A
SUSTENTABILIDADE DO SETOR

NOS ÚLTIMOS ANOS, A ABRAIDI TEM CONTRIBUÍDO PARA O
DEBATE SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA SAÚDE BRASILEIRA, UM
TEMA QUE SE TORNOU CENTRAL PARA GESTORES PÚBLICOS,
PRIVADOS E DEMAIS REPRESENTANTES DO SETOR NÃO APENAS
NO PAÍS COMO TAMBÉM NO MUNDO TODO, EM VIRTUDE DE
VÁRIOS FATORES COMO A MAIOR LONGEVIDADE DAS PESSOAS,
AS NOVAS DESCOBERTAS DA MEDICINA, O DESENVOLVIMENTO
DE NOVAS TECNOLOGIAS, O AUMENTO DOS CUSTOS DA SAÚDE,
ENTRE OUTROS.

Neste capítulo, apresentamos duas abordagens diferentes
que se somam para agregar valor a essa discussão: um artigo
que aprofunda o debate em torno da sustentabilidade da saúde
a partir do conceito de “saúde baseada em valor” ou Value-Based HealthCare (VBHC), que implica uma mudança de paradigma de uma assistência voltada à doença para uma assistência
dirigida à saúde, com foco central no paciente; e os resultados
da pesquisa com os associados ABRAIDI sobre como se comportaram as distorções históricas da relação comercial entre fornecedores e clientes em 2020 e quanto isso eleva custos, onera
o sistema de saúde como um todo e não representa nenhum
benefício ao paciente.
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SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA
DA SAÚDE

Celso Ienaga
Managing Partner na Dextron Consulting

Acredito que podemos dizer que o mundo

A preocupação com o tratamento da doença

não será mais o mesmo após o anúncio da epi-

aparentemente surge na medicina medieval, po-

demia global criada pelo coronavírus. Indepen-

rém ainda associada a causas divinas. A história

dentemente da possibilidade de retornarmos à

da medicina moderna tem seu início a partir do

condição pré-pandemia, nossa visão de mundo

Renascimento, pouco mais de 500 anos atrás,

e, particularmente, sobre o valor da saúde foram

com os esforços de separação das causas divi-

indelevelmente impactadas.

nas dos aspectos científicos e da racionalidade.

Nos últimos anos, havia se tornado eviden-

Entretanto, nos últimos 100 anos, os avan-

te a necessidade de mudar o foco do custo da

ços na medicina, os quais somados ao acesso

doença para o valor da saúde. Afinal de contas,

cada vez maior da população à educação, ao

o sistema dito de saúde, como conhecemos

saneamento básico, à moradia e à alimentação,

atualmente e dele dependemos, na verdade, é

proporcionaram um aumento considerável na

um sistema de doença, em que a geração e

longevidade da população mundial. Nos Esta-

a captura de valor se iniciam e terminam com

dos Unidos, a expectativa média de vida, em

tratamento de “alguém doente”. Contudo, a covid-19 certamente conseguiu acelerar a transformação do sistema de doença para um sistema de saúde em meses, o que possivelmente
levaria anos e eventualmente outra década.
Para que possamos entender mais claramente a profundidade e a magnitude de tal mudança, é importante voltarmos no tempo até as
primeiras evidências práticas associadas à cura
das doenças e ao prolongamento da vida aplicadas pela medicina oriental – indiana, chinesa
e tibetana – mais de 5 mil anos atrás.

NO BRASIL, A
EXPECTATIVA MÉDIA
DE VIDA PASSOU DE 53
ANOS EM 1950 PARA 76
ANOS EM 2018
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1915, era de 54 anos, hoje já é possível vislum-

tamentos oferecidos pelo sistema de saúde, pú-

brar considerável parte da uma população ame-

blico ou privado, sejam embasados em valor e

ricana com mais de 100 anos.15 No Brasil, nos

centrados no paciente.

últimos 70 anos, a expectativa média de vida da
população que era de 53 anos, em 1950, saltou

Introduzido em 2006 por Michael Porter

para mais de 76 anos, em 2018, um aumento de

e Elizabeth Olmsted Teisberg, professores da

aproximadamente 50% da expectativa de vida.16

Harvard Business School, no livro Redefining
Healthcare,17 o modelo visa apresentar uma res-

A consequência direta dessa mudança do

posta ao aumento dos custos associados aos

perfil da população é a necessidade de se re-

cuidados com a saúde, à ineficiência estrutural

pensar o foco principal do atual sistema base-

da saúde e à baixa geração de benefícios ao pa-

para o cuidado à saúde. É uma transformação

é fundamentado numa conta simples: o valor da

ado na doença para um sistema orientado

ciente. De forma resumida, o conceito do VBHC

de tal ordem, que poderíamos dizer que é quase

saúde para o paciente está relacionado direta-

um reset geral e uma reinicialização do sistema

mente com os resultados (desfechos) atingidos

operacional da saúde.

em seu tratamento e/ou consulta (recuperação

No entanto, qual é a razão fundamental para

funcional e qualidade do atendimento), dividido

tal mudança? A sustentabilidade do sistema de

pelo custo total do ciclo do cuidado para gerar

saúde. Crescentes custos médicos (acima da

esses resultados.18

inflação) e constantes investimentos na atualização tecnológica para o tratamento das dife-

Apesar da definição simples, a implementa-

rentes doenças (novas e antigas) somados à

ção do VBHC é altamente complexa, a começar

necessidade de atendimento a uma população

pela escolha da métrica/indicador a ser utiliza-

cada vez maior, mais demandante de cuidados

do para mensurar os resultados (benefícios), ou

e mais longeva, evidenciam a incapacidade de

seja, a qualidade do resultado do atendimento,

manutenção e financiamento do modelo atual

e não a quantidade de serviços médicos presta-

de saúde como um todo.

dos. Essa escolha é um fator-chave de sucesso, uma vez que a avaliação do valor em saúde

É nesse contexto de forte pressão por mu-

pode gerar grandes variações dependendo do

danças que surge o Value-Based HealthCare

ponto de vista do paciente ou da operadora ou

(VBHC), que propõe que os cuidados e os tra-

do hospital, por exemplo.19

SCHNEIDER, Tobias van. All of this happened in less than 100 years. 10 jan. 2016. Disponível em: https://vanschneider.
medium.com/100-years-ago-12ca8935f25f#.eq9on7c1q. Acesso em: 21 mar. 2021.
16
O MATERIAL jornalístico produzido pelo Estadão é protegido por lei. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2020.
Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aumento-da-expectativa-de-vida-demanda-planejamentofinanceiro,70003547391. Acesso em: 21 mar. 2021.
17
PORTER, Michael; TEISBERG, Elisabeth O. Redefining health care: creating value-based competition on results. Boston: Harvard Business
Review Press, 2006.
18
COVID-19 É catalisadora para expandir o Value-Based Healthcare (VBHC)? In Club, 14 out. 2020. Disponível em: http://www.inclublicita.com.br/
covid-19-e-catalisadora-para-expandir-o-value-based-healthcare-vbhc/. Acesso em: 21 mar. 2021.
19
SAÚDE baseada em valor foi tema de discussão entre especialistas, em congresso realizado em SP, pelo IBRAV’S. Capital Econômico, 1º
jul. 2020. Disponível em: https://revistacapitaleconomico.com.br/saude-baseada-em-valor-foi-tema-de-discussao-entre-especialistas-emcongresso-realizado-em-sp-pelo-ibravs/. Acesso em: 21 mar. 2021.
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Outro grande desafio para implementação

o desperdício do modelo atual de remu-

do VBHC é o modelo de remuneração. Diferen-

neração, quantificado por meio de exames e

temente de outras iniciativas para modificar o

internações desnecessárias, uso de material ex-

sistema, como medicina com base em evidên-

tra, adoção de tratamentos mais custos, e que

cias, novos procedimentos e protocolos médi-

poderiam ser evitados, é estimado em torno de

cos, programas de qualidade em saúde, mode-

R$ 32 bilhões.

los de coparticipação e cogestão etc., o VBHC
propõe implementar um novo sistema de remu-

Segundo o Instituto Coalizão Saúde, hoje

neração, em que a prioridade é a busca cons-

existem basicamente cinco modelos de pa-

tante da melhoria da qualidade da assistência

gamentos com base em valor: Fee-for-Service

ao paciente simultaneamente a uma otimização

(FFS), Fee-for-Service com bônus de desempe-

dos custos para realização desse atendimento20.

nho (FFS+P4P), Bundle, Capitation e Orçamento

Ou seja, a adoção de um modelo de remunera-

Global. Apesar do modelo Fee-for-Service ser o

ção com base no valor da saúde.

mais adotado pela maioria dos hospitais e das

A mudança do modelo atualmente vigente
fee for service – no qual o pagamento é realizado
em função da quantidade de procedimentos realizados, independentemente da qualidade dos
resultados e/ou dos custos associados a esses
tratamentos – torna-se ainda mais necessária no
contexto brasileiro21, uma vez que:
a inflação de saúde é persistentemente muito maior que os índices gerais de preço.
Segundo o Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, em média, a variação dos custos médico-hospitalares é 3,4 vezes maior que a média
do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado
(IPCA);

operadoras de saúde no país, já é possível observar um crescimento acelerado dos modelos
Bundle e Orçamento Global, como a ABRAIDI
mostrou na 3ª edição do Anuário22.
Em termos de resultados, as experiências
nos Estados Unidos e na Europa, ao adotarem
os modelos de remuneração alicerçados no
VBHC, têm conseguido economizar quantias
acima de bilhões de dólares ou euros. Obviamente, o desafio está na implementação desse
novo modelo de remuneração. Ao analisarmos
as melhores práticas, é possível observar que
algumas práticas e prioridades são fatores-chave para o sucesso, como transparência das
informações, priorização da atenção primária,

o custo da assistência na saúde suplementar dobra na faixa de 54 a 58 anos, ou seja,
quanto mais velha for a população, maior serão
os gastos no setor da saúde;

gestão dos riscos e custos dos tratamentos,
integração com os sistemas de informação, revisão de processos e do modelo organizacional
e, principalmente, definição de métricas para
avaliação dos desfechos.

MAKDISSE, Marcia. A transformação do cuidado baseada em valor. Medicina S/A, São Paulo, 3 mar. 2020. Disponível em: https://medicinasa.
com.br/marciamakdisse-valor/. Acesso em: 21 mar. 2021.
21
LINS, Julia. Mudança nos modelos de remuneração médica: qual o impacto? DOC, 27 out. 2020. Disponível em: https://www.universodoc.
com.br/2020/10/27/mudancas-nos-modelos-de-remuneracao-medica-qual-o-impacto/. Acesso em: 21 mar. 2021.
22
ABRAIDI. O ciclo de fornecimento de produtos para saúde no Brasil. 3a. ed. São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.abraidi.com.br/files/
pub/Anuario_ABRAIDI_2020_PT.pdf. Acesso em: 21 mar. 2021.
20
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O DESAFIO ESTÁ NA
IMPLEMENTAÇÃO
DESSES NOVOS
MODELOS DE
REMUNERAÇÃO.

No caso em específico das métricas para

REGISTRO: mensuração dos processos

avaliação dos desfechos, a Organização para

e dos desfechos por meio de um scorecard e de

Cooperação e Desenvolvimento Econômico

uma plataforma de dados.

(OECD) lançou, em 2017, a pedido dos ministérios da saúde dos países-membros, a realização

COMPARAÇÃO: comparação dos rela-

de um estudo de benchmarking dos desfechos

tórios internos e externos das equipes de ben-

que mais importam para os pacientes nos di-

chmarking.

ferentes sistemas de saúdes vigentes em seus
países. O resultado do estudo “Implementing
value-based health care in Europe – Handbook

REMUNERAÇÃO: investimento e criação
de incentivos com base em desfechos.

for pioneers”, conduzido pelo European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health, foi
publicado no fim de 2020. Obviamente, dada

MELHORIA: organização de melhorias
no ciclo do cuidado pelo aprendizado coletivo.

a diversidade da realidade da saúde, associada aos aspectos culturais e sociais dos vários

PARCERIA: alinhamento dos esforços in-

países participantes do estudo, não foi possível

ternos e estabelecimento de colaboração com

identificar uma “solução única” (one-size-fits-all

parceiros externos.

solution) para mensurar os desfechos.
Por outro lado, o estudo mostrou que os
prestadores de serviço da saúde, por ocasião da
implementação do VBHC, ao assumirem passos
similares e enfrentam desafios similares, convergem para soluções similares. Esses passos padronizados na implementação do VBHC resultaram numa matriz composta de cinco dimensões
críticas (Figura 11), a saber:
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FIGURA 11

VBHC Implementation Matrix (EIT Health)23

2.INTERNAL FORCES
Consists of motilising
a core team, involving
patients and making
board support visible

3.SCORECARD

Defines processes,
costs and outcome
indicators while applying
case-mix adjustment

9.EXTERNAL
COLLABORATIONS

4.DATA PLATAFORM

Reters to partnering
with insurers and
heath authonties

Enables data capture,
interface interactions,
data analytics and
access to data

1.CONDITION

Identifies a patient group

8.

LEARNING
COMMUNUITY

Relies on improvement
cycles, training programmes
and research projects

5.BENCHMARKS

Provide transparent
outcome comparisons
across providers

7.INCENTIVES

Create outcome-basef
payments and behavioural
encouragements

6.INVESTMENTS

Involve human and financial
resources mobilised for
implementation

O resumo final do estudo, principalmente tomando como referência
os diferentes casos reais e práticos mapeados, foi que os Patient-Reported Outcome Measures (PROMs), ou seja, os desfechos reportados pelos
pacientes, são claramente a base da migração, da transformação para o
VBHC, uma vez que alinham as equipes de profissionais em torno do que
os pacientes consideram ser importante e mobilizam as forças internas para
implementar as mudanças necessárias.
Segundo o estudo, os desfechos reportados pelos pacientes têm o potencial para introduzir uma linguagem universal, em que os stakeholders,
partes interessadas, podem compartilhar e avaliar o sucesso no cuidado da
saúde. Os PROMs são poderosos, pois utilizam instrumentos ajustados ao
risco e tornam sintomas qualitativos (por exemplo: “como me sinto”) num
score numérico (por exemplo: “quanto você sente”), permitindo, assim, avaliar e melhorar as iniciativas orientadas à saúde.
23
EIT HEALTH launches guidance on Value-Based Health Care. 26 maio 2020. Disponível em: https://eithealth.eu/news-article/eit-healthlaunches-guidance-on-value-based-health-care/. Acesso em: 21 mar. 2020.
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Por outro lado, é interessante observar ao
longo do estudo que o VBHC não é per si a solução de todos os problemas relacionados à saúde da população, nem a garantia de uma maior
longevidade, a melhoria na qualidade de vida e
a manutenção da capacidade individual de contribuir economicamente para sustentabilidade
do sistema de saúde como um todo. Para isso,
é fundamental que, a médio e longo prazos, os
principais atores e agentes do ecossistema da
saúde possam realinhar seus interesses, papéis
e posicionamentos dos diferentes stakeholders,
partes interessadas (isto é, governo, iniciativa
privada, agentes reguladores, entidades de classe, academia etc.).
Analisando as principais lições aprendidas e
as melhores práticas ao se adotar o modelo do
VBHC, seja no contexto de um hospital, seja de

Obviamente, a busca pela sustentabilidade

um sistema nacional de saúde (como é caso nos

do sistema de saúde é um grande desafio, dada

países baixos da Europa), é possível observar

a quantidade e a diversidade de agentes e ato-

que a transformação orientada ao VBHC passa

res envolvidos, assim como a elevada complexi-

a ser uma realidade e parte da rotina médica,

dade das relações entre as partes. Contudo, a

sobretudo quando quatro princípios básicos são

adoção dos princípios básicos da governança e

adotados por todos os envolvidos no processo

das melhores práticas propostas pelo VBHC por

de implementação, a saber: Equidade, Transpa-

cada um dos principais stakeholders, partes in-

rência, Accountability e Responsabilidade So-

teressadas, da saúde pode ser o primeiro passo

cial. Curiosamente, esses princípios básicos são

para a resolução de problemas estruturais como

os mesmos quatro Princípios da Governança

os incentivos disfuncionais25 (como: bônus com

Corporativa , adotados por várias organizações

base num maior consumo de exames desne-

e entidades públicas e privadas ao buscarem

cessários etc.), que limitam e encarecem cada

sustentabilidade e longevidade de suas organi-

vez mais o acesso à saúde de qualidade para a

zações.

população.

24

https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa
https://www.anahp.com.br/noticias/noticias-anahp/grupos-de-trabalho-da-anahp-convidam-advisory-board- para-discutir-os-caminhosda-saude-baseada-em-valor/
24
25
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A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE
DO SISTEMA DE SAÚDE É UM GRANDE
DESAFIO, DADA A QUANTIDADE E A
DIVERSIDADE DE AGENTES E ATORES
ENVOLVIDOS, ASSIM COMO A ELEVADA
COMPLEXIDADE DAS RELAÇÕES ENTRE
AS PARTES
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Modelos de pagamento
e os fornecedores de
produtos para saúde
UM LEVANTAMENTO REALIZADO ENTRE AS EMPRESAS
FORNECEDORAS DE PRODUTOS PARA SAÚDE ASSOCIADAS DA ABRAIDI REVELA QUE MODELOS TRADICIONAIS
DE PAGAMENTO AINDA PREDOMINAM NO SETOR DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS. NA 3ª EDIÇÃO DO ANUÁRIO,
LANÇADA EM 2020 COM DADOS DE 2019, AS RESPOSTAS
APONTARAM QUE 51,4% DOS CLIENTES DOS ASSOCIADOS OPERAVAM NO MODELO FEE-FOR-SERVICE,
ENQUANTO 44,1% TRABALHAVAM NO MODELO BUNDLE
OU PACOTE FECHADO.

Nesta edição, com dados de 2020, a “conta aberta”, que fundamenta a remuneração do agente pagador
no produto fornecido ou no serviço prestado, ou seja,
o fee-for-service é utilizado por 67% dos clientes dos

associados respondentes da pesquisa. Nesse for-

mato, o pagamento privilegia a quantidade de procedimentos realizados e produtos utilizados, independentemente da qualidade dos resultados para o paciente.
Já o “pacote restrito à cirurgia”, também conhe-

cido como bundle – que adota como base de pagamento a expectativa de custo por episódio –, ou o pa-

67% DOS HOSPITAIS
E OPERADORAS
CLIENTES DOS
ASSOCIADOS USAM
O FEE-FOR-SERVICE

cote que engloba produtos e serviços relativos somente
à cirurgia é utilizado por 44,9% dos clientes dos as-

sociados, o que mantém a tendência de concentração
do mercado nesses dois modelos.26

26

A soma dos valores ultrapassa 100% porque um hospital ou uma operadora pode trabalhar com mais de um modelo de pagamento.
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TABELA 03

Modelos de pagamento utilizados pelos hospitais e pelas operadoras
de saúde clientes dos associados ABRAIDI1
Em % – 2020

MODELO

%

Conta aberta

67

Conta aberta com bônus de desempenho

8,3

Pacote restrito à cirurgia

44,9

Pacote de tratamento (Cirurgia + Pós)

39,1

Outras formas de remuneração

32,6
Fonte: Pesquisa ABRAIDI.
1 Para esta pergunta, foi utilizada uma amostra de 41 associados.
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Distorções na saúde
A pandemia de covid-19 teve grandes e

setor se acentuaram na relação comercial com

profundas repercussões na operação e no fa-

os principais clientes, as operadoras de saúde

turamento dos fornecedores de dispositivos

e os hospitais públicos e privados. A retenção

médicos. Além dos problemas logísticos, cam-

de faturamento por parte de pagadores explo-

biais e tributários já abordados ao longo deste

diu em 2020 e prazos de pagamentos se dilata-

Anuário, que elevaram custos e deixaram pouca

ram, impactando o fluxo de caixa das empresas,

margem a repasses, as distorções históricas do

como veremos a seguir.

Retenção de faturamento
A prática conhecida como “retenção de

Em 2020, os associados da ABRAIDI apon-

faturamento” por parte de operadoras, planos

taram que o valor total estimado de faturamen-

de saúde e hospitais ocorre quando, após a

to retido ou bloqueado chegou a R$ 793,4 mi-

realização de procedimento cirúrgico previamente autorizado e a utilização de produtos e

materiais necessários ao procedimento, tanto a
operadora quanto o hospital não autorizam o

faturamento, sob pena de retaliação, pos-

lhões – um aumento de 63,8% em relação a
2019. A elevação expressiva desse percentual

ocorreu depois de dois anos (2018 e 2019), em
que o impacto da prática se mantivera praticamente estável, ao redor de R$ 485 milhões.

tergando o pagamento dos materiais.

GRÁFICO 23

Faturamento dos associados ABRAIDI retido por fonte pagadora1
Em R$ milhões – 2017-2020
TOTAL (2020): R$ 793,4 MILHÕES
392

2017

2018

2019

2020

331
290,4

177

237,7

204
162,6
94,8

CONVÊNIOS,
PLANOS DE SAÚDE E
SEGURADORAS

42,4

111

HOSPITAIS PÚBLICOS
(SUS)

148,9
113,8

HOSPITAIS PRIVADOS

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
1 Cálculo estimado com base na amostra da Pesquisa associados ABRAIDI.
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Uma hipótese é que a suspensão e o adiamento das
cirurgias eletivas em hospitais públicos e privados, somados à incerteza em relação à evolução e aos desdobramentos da covid-19, tenham levado principalmente
os planos de saúde a se precaver e proteger o caixa,
retendo o faturamento de fornecedores. No caso dos
hospitais públicos – segmento no qual o índice também
se elevou, mesmo tendo recebido um aporte expressivo
de recursos por parte dos governos federal e estaduais,
principalmente –, é possível que os recursos tenham
sido direcionados prioritariamente ao atendimento dos
pacientes com covid-19.
Em 2020, os fornecedores também conviveram
com a dilatação do prazo para emissão da nota

fiscal. Nesse quesito, a média de tempo identificada no

setor para emissão da nota fiscal após a realização da
cirurgia foi de 45 dias, variando de 35 a 52 dias. Em
2019, o indicador ficou em 36 dias.

GRÁFICO 24

Número médio de dias1 até a emissão de nota fiscal
dos associados ABRAIDI por fonte pagadora
Comparativo em dias – 2017-2020
2017

68

2018

2019

2020

62
53

54

52

48

45
40
35

35

29
CONVÊNIOS,
PLANOS DE SAÚDE E
SEGURADORAS

HOSPITAIS PÚBLICOS
(SUS)

34

HOSPITAIS PRIVADOS

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
1 Cálculo estimado com base na amostra da Pesquisa associados ABRAIDI.
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Em contrapartida, o prazo médio para efetivação do pagamento após a

emissão da nota fiscal diminuiu para 73 dias, variando entre 67 e 77 dias.
Em 2019, a média foi de 85 dias.

GRÁFICO 25

Número médio de dias1 entre a emissão de nota fiscal e o pagamento
– associados ABRAIDI por fonte pagadora
Comparativo em dias – 2017-2020
2017

2018

2019

2020

107
92

91

83

77
62

65

67

CONVÊNIOS,
PLANOS DE SAÚDE E
SEGURADORAS

67

HOSPITAIS PÚBLICOS
(SUS)

81

82

75

HOSPITAIS PRIVADOS
Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
1 Dias corridos.

A redução mais significativa do prazo de pagamento ocorreu nos hospitais públicos. Embora tenham atuado com retenção expressiva de faturamento, eles foram mais ágeis na realização do pagamento depois da nota
emitida. Uma explicação possível para isso talvez tenha sido a necessidade
de efetuar compras para reposição rápida e permanente de insumos e materiais, em decorrência da explosão dos casos de covid-19 e da necessidade de manutenção do atendimento de outras doenças.
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FIGURA 12

Prazo médio entre emissão de nota fiscal
e recebimento dos associados ABRAIDI – 2020

AUTORIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO

AUTORIZAÇÃO
DO FATURAMENTO

CIRURGIA

45

73

DIAS1

118

DIAS

=

3

PAGAMENTO

DIAS2

MESES

+

28

DIAS

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
1 Média de dias corridos entre as fontes pagadoras (estimativa da Pesquisa associados ABRAIDI).
2 Média de dias corridos entre as fontes pagadoras (estimativa da Pesquisa associados ABRAIDI).

A Figura 12 retrata os prazos médios que transcorreram em 2020 entre a emissão da nota fiscal pelo
fornecedor após a cirurgia e o efetivo pagamento, na
maioria das vezes, previamente autorizado. A média
de tempo foi de 118 dias, ou 3 meses e 28 dias.

Houve pequena variação em relação a 2019 (média de
121 dias), mas crescimento significativo no comparativo
com 2018 (112 dias).
A demora de quase quatro meses para receber
deixa o fornecedor em situação de grande vulnerabilidade, uma vez que esse prazo compromete sua capacidade financeira e o fluxo de caixa, além de elevar o
custo financeiro da operação, o que onera o sistema de
saúde como um todo.
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Glosas
As glosas ocorrem, em geral, quando a operadora ou o plano
de saúde se nega a pagar alguns produtos, materiais ou equipamentos utilizados em cirurgia previamente autorizada por
eles mesmos (em alguns casos, a conta hospitalar inteira pode

ser glosada). Isso pode decorrer de questões burocráticas, de
terceiros ou não justificáveis.
As glosas não justificadas têm sido uma distorção importante
e frequente, o que causa grandes prejuízos aos fornecedores.
Em 2020, 89% dos associados relataram sofrer com valores glosados, que atingiram um valor de R$ 118,6 milhões. Embora
o número de associados que alegam sofrer com glosas tenha

aumentado 3%, o valor total glosado foi aproximadamente 26%
menor que 2019 (R$ 160,6 milhões).

GRÁFICO 26

Prática de glosa por planos de saúde ou operadoras
Em % dos associados – 2020

SIM
89%

NÃO
11%

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
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GRÁFICO 27

Volume total de glosa dos associados ABRAIDI
Em R$ milhões – Comparativo 2017 - 2020

160.6
127.2

118.6

100.8

2017

2018

2019

2020
Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.

A redução das glosas é um fator que está diretamente
relacionado à pandemia de covid-19 e a um de seus efeitos marcantes: cancelamento, suspensão ou adiamento das cirurgias e
dos procedimentos eletivos.
O dado reflete também a redução do número de cirurgias
de emergência – como as de trauma, causadas por acidentes
de trânsito, por exemplo –, um dos efeitos da quarentena e da
permanência das pessoas em casa.
O medo de contrair o vírus também afastou pacientes
dos hospitais, mesmo em casos mais agudos de doenças.
Do volume de glosas a receber pelos fornecedores, 64%

são atribuídos a convênios, operadoras e planos de saúde,
enquanto 36% são relativos aos hospitais.
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Inadimplência
Outra distorção que afeta os fornecedores é a inadimplên-

cia. Ela ocorre quando o fornecedor não é remunerado após

180 dias, a partir da realização do procedimento cirúrgico. Também devem-se considerar inadimplência os valores “perdidos”
em razão de falência do prestador de serviço ou da fonte pagadora e até mesmo por má-fé.
Segundo a pesquisa da ABRAIDI, 94% dos associados re-

gistraram perdas com inadimplência ou calote por parte de hospitais, operadoras ou órgãos públicos em 2020, perfazendo um
valor total de R$ 714 milhões entre recursos a receber ou perdidos.

GRÁFICO 28

Perdas por inadimplência de hospitais, operadoras e órgãos públicos
Em % dos associados – 2020

SIM
94%

NÃO
6%

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
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A inadimplência registrada em 2020 foi cerca de 10% menor que a de 2019 (R$ 789 milhões). Apesar disso, o montante elevado contribuiu para deixar o fornecedor em situação de
vulnerabilidade e sem fluxo de caixa. É mais um
fator que se soma ao fato de as cirurgias eletivas terem sido suspensas tanto no setor público
quanto no privado, obrigando o fornecedor a
cobrar valores ainda não recebidos para manter
a liquidez e, consequentemente, a operação da
empresa.

GRÁFICO 29

Volume de inadimplência – recursos a receber
há mais de 180 dias ou perdidos - associados ABRAIDI
Em R$ milhões – Comparativo 2017 - 2020

789

692.2

714

554.8

2017

2018

2019

2020
Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
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Desconto financeiro
O desconto financeiro é caracterizado como

Quando isso acontece, os hospitais tendem a

a prática unilateral dos hospitais de exigir ou

cobrar das operadoras de saúde o valor cheio

contos como condição imprescindível para o

seja, em relação ao fornecedor e à operadora.

impor aos fornecedores a concessão de des-

da nota fiscal, lucrando “nas duas pontas”, ou

fornecimento de produtos, materiais e equipamentos.

A ABRAIDI tem reforçado a orientação dada
aos associados quanto ao desconto financeiro,

Embora o desconto financeiro seja uma prá-

recomendando que observem as diretrizes con-

tica legal e válida, ela se torna abusiva quando

tidas no Código de Ética e Conduta da ABRAIDI,

ocorre a exigência de que o desconto seja

assim como as Instruções Normativas do Institu-

aplicado pelo fornecedor apenas no boleto

to Ética Saúde.

bancário de cobrança, e não na nota fiscal, que formaliza e acompanha a operação de
venda, caracterizando uma operação ilegal.

GRÁFICO 30

Prática de desconto hospitalar/financeiro
Em % dos associados – 2020

SIM
64%

NÃO
36%

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
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Em 2020, 64% dos associados respondentes da

pesquisa apontaram a ocorrência da prática de desconto hospitalar em sua região de atuação. Houve
uma queda significativa do índice em relação a 2019,
quando 83% dos participantes reportaram o problema.
O resultado pode ser atribuído a maior conscientização dos fornecedores sobre a ilegalidade dessa prática
por parte dos hospitais, dos riscos para as empresas,
além da importância da formalização das relações comerciais por meio de contratos, por exemplo. Nesses
pontos, a ABRAIDI tem trabalhado ativamente para levar informação e conscientização aos seus associados.

GRÁFICO 31

Retaliação ao negar a concessão de desconto hospitalar
Em % dos associados – 2020

SIM
75%

NÃO
25%

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.

Já o fato de 75% dos fornecedores relatarem a

ocorrência de retaliação por terem negado o desconto financeiro é um claro registro de que essa prática

abusiva se mantém no mercado de dispositivos em níveis extremamente elevados. Em 2019, o percentual foi
de 73%, revelando que pouca coisa mudou em relação
a esse tópico.
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OS SERVIÇOS ADICIONAIS
INCLUEM DESDE O
FORNECIMENTO DE KITS
DE INSTRUMENTAL,
DE EQUIPAMENTOS E
ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO
DE PROFISSIONAIS
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PARA SAÚDE
NO BRASIL

Prestação de
serviços agregados
Uma das maiores distorções do mercado de
dispositivos médicos está na prestação de uma
série de serviços agregados por parte dos fornecedores que não estão relacionados com a logística de importação e distribuição de produtos
para saúde e pelos quais não são remunerados.
Os serviços adicionais incluem desde o fornecimento de itens essenciais à realização de
cirurgias – como kits de instrumental – até a disponibilização de profissionais que atuam como
auxiliares nesses procedimentos, como instrumentadores e perfusionistas.
É uma situação atípica que não tem paralelo

Programação de válvulas e outros equi-

com a atuação dos fornecedores em nenhum

pamentos, além de suporte técnico e manuten-

outro país, nos quais esses itens, serviços e

ção em determinados casos.

profissionais fazem parte, em geral, do ativo dos
hospitais. Veja a seguir alguns exemplos de ma-

Disponibilizar esses equipamentos e mate-

teriais e serviços adicionais sob responsabilida-

riais implica a realização de investimentos ele-

de dos fornecedores:

vados por parte dos fornecedores, com longos
prazos de amortização e sem a contrapartida

Fornecimento de mesas cirúrgicas e
equipamentos de monitorização do paciente, na

da incorporação desses custos aos preços dos
produtos e dos procedimentos.

forma de comodato.
Além de configurar grande distorção do sisFornecimento de equipamentos como

tema de saúde brasileiro, essa situação é mais

serras e perfuradores ortopédicos, bombas de

um problema que se soma aos já mencionados

circulação extracorpórea, bisturis elétricos, tor-

anteriormente, como a retenção de faturamento

res para videocirurgias, na forma de comodato

e os prazos longos de recebimento, afetando di-

ou não.

retamente o desempenho das empresas.
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O custo das distorções
As distorções que ocorrem no setor de dis-

São práticas abusivas que drenam recursos

positivos médicos e as proporções com que elas

do sistema assistencial como um todo e, em

ocorrem, mensuradas pela pesquisa, impõem

última instância, prejudicam diretamente os pa-

uma série de custos adicionais à operação dos

cientes. Além disso, criam uma engrenagem de

fornecedores que acabam reverberando em

remuneração antiética, injusta e desigual entre

toda a cadeia da saúde.

as partes nas relações comerciais.

GRÁFICO 32

Percentual de custos de operação dos fornecedores
decorrentes de distorções no setor de produtos para saúde
Em % do custo operacional anual médio – 2020

12

SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS
INSTRUMENTADORES,
EQUIPAMENTOS,
INSTRUMENTAIS E OUTROS

12

RETENÇÃO DE FATURAMENTO

8

PERDAS POR VALIDADE

8

PERDAS POR DESPERDÍCIO
DE PRODUTO OU DANO Á
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS

9

INADIMPLÊNCIA E /OU CALOTES

7
8

GLOSAS
DESCONTO FINANCEIRO
OU OUTRAS TAXAS INDEVIDAS

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI.
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A pesquisa revela que as distorções são respon-

sáveis por 64% dos custos operacionais das empresas fornecedoras de produtos para saúde. Entre
2019 e 2020, o percentual aumentou 14%.

Pesaram no cômputo, sobretudo, serviços prestados por fornecedores aos hospitais, mas não remunerados– como a contratação de instrumentadores e outros
profissionais de saúde, ou ainda o comodato de equipamentos e de instrumentais, que também deveriam ficar

AS DISTORÇÕES SÃO
RESPONSÁVEIS POR
64% DOS CUSTOS
OPERACIONAIS DOS
FORNECEDORES

a cargos desses estabelecimentos. Essa irregularidade
respondeu por 12% dos custos operacionais.
O mesmo impacto, também no patamar de 12%,
pode ser creditado às retenções de faturamento sofridas pelas empresas. São parâmetros que aumentaram
em relação a 2019 e que se somam à elevação de custos gerada por inadimplência, glosas e descontos financeiros, produzindo uma conta perversa e danosa para o
sistema de saúde e os pacientes.

123

0124

O CICLO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NO BRASIL

CONCLUSÕES

A PANDEMIA E O CONJUNTO DE DESAFIOS E INCERTEZAS
QUE VIERAM EM SUA ESTEIRA E QUE DOMINARAM
PRATICAMENTE TODO O ANO DE 2020 TROUXERAM À
TONA O QUE EXISTE DE MELHOR E DE PIOR NA ÁREA DA
SAÚDE, PRINCIPALMENTE NO SETOR DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS, FOCO DESTE ANUÁRIO.

Foi um ano de dificuldades, de fatores que

A necessidade de todos os players garan-

impactaram o caixa das empresas e que pena-

tirem o faturamento e preservarem o caixa em

empresas. O cancelamento, a suspensão ou o

tóricas e práticas comerciais abusivas no

lizaram sobretudo as pequenas e médias

meio às incertezas reforçou distorções his-

adiamento de cirurgias eletivas foi, sem sombra

setor. O índice de retenção do faturamento

de dúvida, fator primordial na composição desse
cenário. Mais de 1 milhão de cirurgias deixaram de ser realizadas apenas no SUS – uma
redução de mais de 25%.

cresceu 64% no ano e o prazo médio para pa-

gamento pelos serviços prestados permaneceu
no elevado patamar de quatro meses.
A todos esses fatores somou-se uma ta-

Pesaram também o aumento do dólar e a

bela defasada de pagamentos do SUS, que

de elevar de 0% para 18%, em plena pande-

Em um momento como o atual e com os fato-

decisão do governo do estado de São Paulo

não sofre reajustes há mais de 20 anos.

mia, a tributação do ICMS que incide sobre as

res conjunturais do mercado apontados acima,

vendas, para hospitais privados e operadoras de

o SUS corre sério risco de colapso no atendi-

saúde, de cerca de 200 produtos para saúde,

mento e no desabastecimento de produtos para

muitos essenciais.

saúde no médio prazo.

Os bloqueios e lockdowns decretados por

Infelizmente, como ocorreu em todos os

governos de diversos países dificultaram e en-

setores da economia, esses vetores também

careceram as importações e reduziram as ex-

obrigaram os fornecedores de dispositivos

portações. No mercado nacional, a elevação de
custos do frete foi mais um fator a pressionar a
operação das empresas.

médicos a reduzir contratos de trabalho e
fazer demissões.
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A MAIORIA APOSTA
QUE ATÉ 2022, VENTOS
MAIS POSITIVOS
SOPRARÃO

Em contrapartida, diante da necessidade de

No tema de compliance, além de participa-

reduzir custos, os associados também busca-

ções importantes nas reuniões da Coalizão In-

ram outras saídas, como apontou a pesquisa

teramericana de Ética no Setor de Dispositivos

sobre covid-19. Os participantes reportaram

Médicos, a ABRAIDI promoveu um Seminário

que a pandemia os obrigou a buscar formas

Internacional virtual e ali realizou o lançamento

preciso também adotar outros modelos de ne-

da entidade, com vários avanços.

inovadoras e mais eficazes de gestão. Foi

da 4ª edição do Código de Ética e de Conduta

gócio, rever contratos, buscar novos clientes e

O futuro ainda é incerto, assim como os ru-

diversificar o portfólio de produtos comercializa-

mos da economia, mesmo após a imunização

dos – mudanças que vieram para ficar.

de grande parcela da população, o que deve
ocorrer de forma mais célere no segundo se-

A ABRAIDI, por sua vez, continuou defen-

mestre de 2021. Contudo, os empresários que

setor e levando os pleitos a todas as ins-

tos acreditam que mudanças ocorrerão ainda

e as reuniões regionais forçosamente virtuais

ventos mais positivos soprarão.

dendo a bandeira da sustentabilidade do

participaram da pesquisa estão otimistas. Mui-

tâncias de governo e poderes. Os webinars

este ano e a maioria aposta que até 2022

aumentaram a capilaridade das informações e o
atendimento permanente também a associados
de regiões distantes. Materiais e treinamentos
também foram disponibilizados na rede, beneficiando maior número de empresas.
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EMPRESAS ASSOCIADAS
ABRAIDI
ACRE
PSC DE HOLANDA

Rio Branco

ALAGOAS
ALL MEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI
FIX BRASIL LTDA.
IMPLAMEDICAL ALAGOAS COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Maceió
Maceió
Maceió

AMAPÁ
MEDICON IMPORTAÇÃO

Macapá

AMAZONAS
HW COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
LIDERA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. – EPP
SAGA MEDICAL

Manaus
Manaus
Manaus

BAHIA
CORAMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.
IMPLANTES MÉDICOS BAHIA COM. DE PRODS. MÉD. HOSP. LTDA.
JDR COMÉRCIO PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
JOINTMED COM. DE MAT. CIR. HOSP. E ORT. LTDA.
MARIN MEDICAL
MEDICICOR COMERCIAL EIRELI
ORTHEK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
SAFEMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
SYNTECH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador

CEARÁ
AGF MEDICAL LTDA.
MEDTRAUMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ORTOPEDIA LTDA. – ME
NEW CARDIO MEDICAL COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – ME
ORTOGÊNESE COM. IMP. MAT. MÉD. CIRÚRGICOS LTDA.

Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza

DISTRITO FEDERAL
BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA.
CARDIOMED IMPORTAÇÃO E DIST. DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI – ME
FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA.
INOMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
MEDICATO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA.
UNIÃO MÉDICA COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA.
UNIMEK COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA.
VIVA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

ESPÍRITO SANTO
BONE SURGERY COM. DIST. LTDA.
COMERCIAL COSTA GOMES LTDA.
EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
MEDICAL SUTURE COM. LTDA.
MULTIVISION COMÉRCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI
ORTHOHEAD INSTR. E IMPL. CIRÚRGICOS LTDA.
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.
VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.

Vitória
Cariacica
Vitória
Vitória
Vitória
Serra
Serra
Vitória
Vitória

GOIÁS
CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
GYNMED DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CENTRAL HOSPITALAR
SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.
SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Aparecida de Goiânia
Aparecida de Goiânia
Rialma
Aparecida de Goiânia
Goiânia

MARANHÃO
LIMINE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
MEDFIX ORTOPÉDICA LTDA.
TG COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES DE MATERIAL MÉDICO LTDA. – ME

São Luís
São Luís
São Luís

MATO GROSSO
FAST MEDICAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. – EPP
QUALITY COMERCIAL DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA.
TITANIUN COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSPITALARES LTDA.

Cuiabá
Cuiabá
Cuiabá

MATO GROSSO DO SUL
NOREM PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – ME

Campo Grande

MINAS GERAIS
AMGS – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
BIOMEDICAL PROD. CIENT. MÉD. E HOSPITALARES LTDA.
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ALLBORG MED. LTDA.
ENDOLATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
EVOLUTION BRASIL LTDA.
GJO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
H MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
IMPLANTEC – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. – ME
JYAS COMÉRCIO MATERIAIS CIRÚRG. HOSPITALARES LTDA.
MARJA COM. REP. IMP. DE PROD. P/ SAÚDE LTDA.
MEDIODONTOMINAS COMÉRCIO LTDA.
MKS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALAR
ORTONEURO PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – EPP
ORTONEURO PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. – EPP
TRAUMINAS DIST. MAT. CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

Belo Horizonte
Belo Horizonte
Barbacena
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Ubá
Montes Claros
Belo Horizonte
Governador Valadares
Governador Valadares
Belo Horizonte
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PARÁ
ART MED COMÉRCIO LTDA. – ME
BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CTA CLÍNICA TRAUMA ARLES EIRELI – EPP
IMPLANTUS COMÉRCIO E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
LIDERA SURGICAL COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

Ananindeua
Belém
Parauapebas
Belém
Belém
Belém

PARAÍBA
POTENGY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PROMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.

João Pessoa
João Pessoa
Campina Grande

PARANÁ
ANGIOMEDIC COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
ARTROFIX COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
FORMATHOS FORNECEDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
HYPERDINÂMICA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
INTERMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
INVASIVE IMP. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA.
L&G MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
ORTHOFACE IMPLANTES ESPECIAIS LTDA.
ORTOESTE COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA.
POLYMEDICAL IMP. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
PRÓ VASCULAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
PROSPINE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
PROSURG PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
PROTECNO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
TC TÉCNICA CIRÚRGICA COM. MAT. HOSP. ODONT. LTDA.
TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
TECNOMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
VITTA MEDI PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Londrina
Londrina
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Cascavel
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Londrina

PERNAMBUCO
ADN SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
BRASIL ORTOPEDIA COM. IMP. PROD. CIRÚRG. HOSP. LTDA.
CROMUS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI – ME
GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
JL MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
NEUROFIX COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. – EPP
ORTHOMAX MEDICAL COM. IMPL. ORTOP. LTDA. – EPP
ORTHOSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – ME
ORTOPLAN COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.
PE IMPLANTES COM. IMPL. ORTOPÉDICOS LTDA.
PROMEPE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS DE PERNAMBUCO LTDA.
CARDIO PRODUTOS MÉDICOS
REPRESENTA MATERIAIS CIRÚRGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
SAFEMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Recife
Recife
Camaragibe
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
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PIAUÍ
BIOSÍNTESE COM. IMP. MAT. MÉD. HOSP. IMPL. LTDA.

Teresina

RIO DE JANEIRO
AXISTE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
BIOCARDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CLASSY MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. – ME
CORTEX MED COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
CROMO LIFE DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
DMO DISTRIBUIDORA MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA
E. TAMUSSINO & CIA LTDA.
ECMAX COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. – ME
ENDO SUTURE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
FLEX LAB COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSP. EIRELI – EPP
GLOBUS MEDICAL BRASIL LTDA.
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI
MEDICAL HEALTH COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
OPERANDI COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
ORTONENSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. – RJ
ORTONEURO COMÉRCIO E IMPORT. MATERIAIS HOSPITALAR
PER PRIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
PORTO SURGICAL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
REALCARE COM. E REPR. DE MAT. MÉDICO HOSP. LTDA.
RIO SURGICAL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
RPM COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
SINTEX MEDICAL IMPLANTES BIOMÉDICA COMERCIAL LTDA.
SÓLIDA HOSPITALAR
TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA.
TECNEURO PRODUTOS CIENTÍFICOS E HOSPITALARES LTDA.
TELLUS RIO COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
VERTICAL RIO
WM WORLD MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ZEIKI MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Itaperuna
Rio de Janeiro
Niterói
São Gonçalo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Niterói
Volta Redonda
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Três Rios
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RIO GRANDE DO NORTE
KOMPAZO SAÚDE DIST. DE PROD. E SERV. HOSPITALARES LTDA.

Natal

RIO GRANDE DO SUL
BOYNTON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CANADÁ CENTRAL DE NEGÓCIOS DO BRASIL LTDA.
DISCOMED COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ENDOSUL COM. E REP. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA.
GF MEDICAL IMPLANTES CIRÚRGICOS LTDA.
GF MEDIKA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
IMPROTEC COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
INMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
INTELIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
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OSTHEON COMÉRCIO IMP. E EXP. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA.
PORTOMED CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.
PORTOMED COMÉRCIO E REP. DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA.
PROGER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
PROSUL COM. E IMP. DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA.
PROTIL – PRÓTESE E INSTRUMENTAL LTDA.
SERRA NORTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.
ZAREK DISTRIBUIDORA DE MAT. CIRÚRG. E MEDICAMENTOS

Porto Alegre
Caxias do Sul
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Caxias do Sul
Porto Alegre

SANTA CATARINA
BR MEDICAL LTDA.
CMO COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA.
FENERGY COM. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.
SELECTA MED DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Florianópolis
São José
Florianópolis
Garuva

SÃO PAULO
3D MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI.
A2 MEDICAL SUPLLY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – ME
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. – EPP
ALLENT COM. IMP. DIST. MAT. MÉD. LTDA
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. – EPP
ANGIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
ARTHREX DO BRASIL IMP. COM. EQUIP. LTDA.
ARTROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME
BALT BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
BIOCATH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
BIOIMPORTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
BIOMAX MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
BM9 COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI
BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.
BR HOMMED COM MAT. MÉDICOS LTDA.
BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
BRUNO GARISTO JUNIOR – BRUMED IMPLANTES
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.
CICLO MED DO BRASIL LTDA.
CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA.
CORTEXMEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
CORTICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
CRUZ ALTA PRÓ HOSPITALAR EIRELI
DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
DENUO MEDIC IMPORT. E EXP. LTDA.
DMF MEDICAL MAT. MÉDICOS EIRELI – ME
DPA DISTR PAULISTA ARTIGOS MÉDICOS
DPM VALE COM. DE PRODS. CIRÚRGICOS LTDA. – EPP

São Paulo
Mogi Guaçu
São Paulo
Ribeirão Preto
São Paulo
São Paulo
Campinas
São Paulo
Rio Claro
São Paulo
São Paulo
São Bernardo do Campo
São Paulo
São Caetano do Sul
São Paulo
São Paulo
Itu
São José do Rio Preto
São José do Rio Preto
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Ribeirão Preto
Fernandópolis
São Paulo
São Paulo
Santo André
São Paulo
São José dos Campos

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

EDWARDS LIFESCIENCES COM. PROD. MÉD. CIRÚRGICOS LTDA.
ENDOLOG LOGÍSTICA E ARMAZÉNS LTDA.
ENDOTEC PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
FIXEN MED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
FOCCUS MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI
GADALI MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.
GADE IMP. E EXP. MAT. EQUIPS. HOSPS. LTDA.
GC DISTR. PROD. ORTOPÉDICOS LTDA.
GETMED – DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
GM DOS REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
GUSSON – EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS S.A.
HELCA IMP. EXP. COM. DE MAT. CIR. LTDA.
HEXAGON IND. COM. DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.
HMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – ME
HMS IMP. E COM. DE PROD. MÉDICOS EIRELI
IMPLAMED IMPLANTES ESP. COM. IMP. EXP. LTDA.
INOMEDICAL COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
INOVASC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. – ME
INTEGRIT COM. DIST. IMP. E EXP. DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA.
INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. DE PRODS. MÉDICOS LTDA.
IOL IMPLANTES LTDA.
IOMED ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA. – EPP
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COM. PROD. SAÚDE LTDA.
JOTEC DO BRASIL IMP. E COM. EQUIPS. HOSP.
KAGIMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
LAS – LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMP. E EXP. LTDA.
LDR BRASIL COM. IMP. EXP. PROD. MÉD. LTDA.
LG COMERCIAL LTDA.
LIFE SPINE IMPLANTES LTDA.
LIMA DO BRASIL LTDA.
LINK DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS DO BRASIL LTDA.
LIVANOVA BRASIL COM. E DIST. DE EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA.
LIVE COM. DE PROD. CIRÚRGICOS MÉD. HOSP.LTDA.
M&LIMA COM. MAT. MÉD. LTDA. – ME
M.A.S IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
MAX CARE IMPORT. E DIST. DE PRODS. MÉDICOS HOSP. LTDA. – EPP
MAX SURGICAL COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.
MAXI MÉDICA ARTIGOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
MB OSTEOS – COM. IMP. MATERIAL MÉDICO LTDA.
MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.
MEDIC CALL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
MEDIC SOLUTION PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA.
MEDICAL ORTOPEDIA COM. IMP. EXP. MAT. CIRÚR. LTDA.
MEDICAL PROVIDER COM. ATACADISTA DE MATS. MÉD. E HOSP. LTDA.

São Paulo
Diadema
São Paulo
Barueri
São Paulo
Campinas
São Bernardo do Campo
Santo André
Bauru
Campinas
Fernandópolis
Ribeirão Preto
São Paulo
Itapira
São Caetano do Sul
São Bernardo do Campo
São Paulo
São Paulo
São José dos Campos
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Diadema
São Paulo
Guarulhos
Valinhos
Valinhos
São Paulo
Santo André
Bonfim Paulista
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Bernardo do Campo
São Paulo
Rio Claro
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Bernardo do Campo
São Paulo
Valinhos
Campinas
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MEDICAL SUPPORT MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.
MF MEDICAL COM. DE PRODTS. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – EPP
MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA.
MM MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
MP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA.
MR ORTHOS COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA. – EPP
NACIONAL COML HOSPITALAR S.A.
NIVAA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
NOVELTY COM. IMP. PROD. CIRÚRG. ORTOP. LTDA – EPP
OP ASSIS – ME
ORTHO STEEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP. LTDA.
ORTHO SYSTEM – COM. IMPORT. E EXPORT. DE IMPLANT. ORTOP. LTDA.
ORTHOFIX DO BRASIL LTDA.
ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI
ORTHONEURO COM. IMP. EXP. PRODS. MÉDICOS LTDA.
ORTO’S COM. PROD. MED. HOSP. LTDA.
ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA.
ORTOMEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
ORTOSPINE COM. IMP. E EXP. DE MAT. HOSP. LTDA.
ORTOSYS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
OSTEO COMPANY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS
OSTEOLINK PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
OSTEUM PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – ME
PAOLA PORTALEONI EIRELI – EPP
PRIME CIR IMP. EXP. COM. DE PROD. ORT. LTDA. – EPP
PRISMA MEDICAL LTDA.
PRONEC EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA. – ME
QUALIMEDIC MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
RCL IMP. COM. LOC. MAT. MÉD. HOSPITALARES LTDA.
RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.
ROVER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
SAO PAULO SURGICAL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
SINNERGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
SLIM PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – ME
SMITH & NEPHEW COM. DE PRODS. MÉDICOS LTDA.
SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
SP INTERVENTION LTDA.
SP OSTEO DISTRIB. PROD. SAÚDE LTDA.
SPINE LEVEL – COM. IMPORT. E LOCAÇÃO DE PRODS. MÉDICOS LTDA.
SPM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
STRYKER DO BRASIL LTDA.
SUPPORT SURGICAL COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. EIRELI – EPP
SURGICARE COM. PROD. CIRÚRGICOS LTDA.
SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA.
TECNIMED COM. IMP. DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA.

Ribeirão Preto
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São José do Rio Preto
Campinas
Ribeirão Preto
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Santa Cruz do Rio Pardo
Valinhos
Rio Claro
São Paulo
São José do Rio Preto
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Bernardo do Campo
Barueri
Campinas
Ribeirão Preto
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Praia Grande
Campinas
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Ribeirão Preto
São Bernardo do Campo
São Paulo
São Paulo
São Vicente
São Paulo
Ribeirão Preto
São Paulo
São Caetano do Sul
São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo
São Paulo
Campinas
Paulínia
São Paulo
São Caetano do Sul

O CICLO DE
FORNECIMENTO
DE PRODUTOS
PARA SAÚDE
NO BRASIL

TOTAL MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.
TRÍADE IMPLANTES COM. IMP. EXP. IMPL. ORT. LTDA.
ULTTRA MEDICAL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
VENTURA BIOMÉDICA LTDA.
WL GORE & ASSOCIATES DO BRASIL LTDA.
WORLD MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
WRIGHT MEDICAL LTDA.
X-SAFE COM. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.

São Paulo
São José dos Campos
São Caetano do Sul
São José do Rio Preto
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Caetano do Sul

SERGIPE
IMPLAMEDICAL SERGIPE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
MEDPLACE DISTR. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. – ME
ORTOPLAN SERGIPE LTDA.

Aracaju
Aracaju
Aracaju
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