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1) Para que serve o Painel Monitoramento de Preços de Stents para Artérias
Coronárias?
Este painel contribui para o atendimento do Acórdão TCU nº 435/2016, que
determinou ao Ministério da Saúde, em conjunto com a Anvisa, a adoção de medidas para
contornar as deficiências existentes no mercado de produtos para saúde. Ademais, a
Anvisa tem como uma de suas competências legais o monitoramento de preços de
produtos para saúde.
O painel visa, ainda, reduzir a informação imperfeita e assimétrica no mercado de
produtos para saúde, na medida em que permite o monitoramento e divulgação da
evolução de preços, estabelece um referencial de preços para compras públicas, com base
nas estatísticas de preços apresentadas, bem como permite a comparação de preços de
produtos similares através da pesquisa por atributos técnicos.
Dessa maneira, o painel possui o potencial para subsidiar a tomada de decisão de
gestores, profissionais de saúde ou interessados, conferindo um aumento da transparência
e visibilidade no que se refere à utilização dos recursos para a aquisição de produtos para
a saúde.
2) Quais informações estão disponíveis no painel?
As informações disponíveis no painel são: (a) quantidade de produtos registrados na
Anvisa, (b) quantidade de registros ativos, (c) quantidade de empresas que possuem
registro ativo, (d) informações sobre as principais atributos técnicos dos modelos
registrados na Anvisa, (e) estatísticas de preços praticados na importação e (f) estatísticas
de preços praticados nas compras públicas federais. As informações sobre as
características dos produtos permitem a consulta e comparação de produtos com as
mesmas características (atributos técnicos).
Os produtos para saúde que compõem o painel são os produtos registrados na Anvisa
com os nomes técnicos STENT PARA ARTÉRIAS CORONÁRIAS e STENT
FARMACOLÓGICO PARA ARTÉRIAS CORONÁRIAS.
3) Quem são os responsáveis pelas informações contidas no painel? De onde vem
as informações disponibilizadas no painel?
Os atributos técnicos exibidos no painel são de responsabilidade da empresa detentora
do registro do mesmo, uma vez que foram coletados através do Edital de Chamamento nº
02/2019. Este Edital previu que todas as empresas detentoras de produtos para saúde
registrados sob os nomes técnicos STENT PARA ARTÉRIAS CORONÁRIAS e STENT
FARMACOLÓGICO PARA ARTÉRIA CORONÁRIA enviassem à Anvisa os atributos
técnicos - definidos pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria nº 1.380, de 10
de outubro de 2018 - de todos os seus produtos objeto do Edital. Conforme dados do
painel, foram recebidas informações de 20 empresas, totalizando 65 registros e 3.957
modelos.
Por sua vez, os preços de importação e os preços de compras públicas são oriundos
de fontes diferentes. Enquanto os preços de compras públicas federais foram extraídos do
portal de compras públicas do governo federal, ComprasNet, os preços de importação são
provenientes da base de dados da Receita Federal SISCOMEX.

4) Por que em algumas consultas os preços não aparecem?
Há produtos que não foram objeto de compra no período de atualização do painel.
Nestes casos, o preço ficará em branco, visto que não existem informações de preços do
produto pesquisado no período estabelecido.
5) Por que em algumas consultas o preço aparece como “Indisponível”?
A fim de se respeitar o sigilo de cada empresa, os preços são divulgados de forma
agregada, não sendo possível identificar o preço individual de cada produto, ou sequer os
preços de produtos de responsabilidade de uma única empresa.
Para os dados de importação, os preços são divulgados apenas se houverem pelo
menos 4 empresas detentoras de registro do produto pesquisado. Do contrário, aparecerá
a informação “Indisponível”.
Já para as informações de compras públicas, a condição para que o preço seja exibido
é de que haja pelo menos 2 empresas detentoras de registro do produto pesquisado.
6) O que significam as faixas verde, amarela e vermelha de preços?
Os valores extremos retratam os preços máximos e mínimos, em reais, para as duas
fontes de preços (Importação e Compras públicas). Outras estatísticas de preços
apresentadas no painel são os percentis de ordem 35º e 65º. O 35º percentil apresenta uma
referência de preços onde 35% dos preços praticados localizam-se abaixo ou igual a ele.
Por outro lado, 35% dos maiores preços praticados encontram-se acima ou igual ao 65º
percentil.
A graduação de cores no painel tem como objetivo sinalizar possíveis faixas de preços
de referência, segundo os atributos técnicos selecionados. A faixa verde compreende os
valores entre o preço mínimo, em reais, e o 35º percentil. A faixa amarela compreende
valores entre o 35º percentil e uma aproximação da mediana de preços. Por último, a faixa
vermelha engloba os valores entre a mediana de preços e o maior preço identificado nas
fontes pesquisadas.
Ressalta-se que os valores correspondentes a cada faixa variam de acordo com o filtro
selecionado.

