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Medida Provisória nº 933/2020 e a Lei nº 13.993/2020
Considerações iniciais
A pandemia mundial do coronavírus SARS-CoV2 tem afetado diversos setores
fundamentais à manutenção do equilíbrio social e acarretado profundas mudanças na realidade
econômica atual. Estamos diante do surgimento de grandes problemas não só no âmbito individual
dos particulares, mas, também, no âmbito coletivo estatal.
Em relação aos particulares, em razão das dificuldades econômicas vivenciadas ante a
impossibilidade do exercício integral das atividades profissionais, fica a preocupação quanto ao
aumento de preço nos produtos consumidos, dentre eles, os medicamentos. A provável
insuficiência de capital, em contraponto com os acréscimos dos preços, ocasiona perigo concreto
à preservação da saúde.
Por outro lado, a crescente falta de materiais de proteção e produtos médicos para utilização
no combate ao vírus, nas unidades e centros de saúde pública, vem preocupando cada vez mais os
especialistas. O aumento na procura pelos atendimentos, devido ao alto grau de contágio e
proliferação da doença, e a quantidade deficitária de insumos necessários ao tratamento poderá
gerar um verdadeiro colapso no sistema de saúde, com inevitáveis perdas humanas.
Nesta esteira, a fim de tentar diminuir as dificuldades citadas, foram publicados os
seguintes atos normativos:
1) A Medida Provisória 933/2020; e
2) A Lei 13.993/2020.
1)A Medida Provisória nº 933/2020 – Suspensão do reajuste dos preços dos medicamentos
O reajuste nos preços dos medicamentos é necessário como forma de garantir o equilíbrio
entre o gasto com o fornecimento de um determinado produto e o lucro necessário a ser obtido
com a contraprestação. A variação é calculada, segundo alguns critérios pré-definidos na lei
10.742/2003, pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
A CMED é um órgão interministerial ligado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e que define apenas um limite máximo de preço a ser cobrado pelo medicamento, sendo
plenamente possível que seja exigido um valor menor, já que não há imposição de limite mínimo.
O índice é publicado em março de cada ano, passando a valer a partir de abril. Ocorre que,
diante do cenário atual, a aplicação do referido reajuste poderia acarretar comprometimento nas
possibilidades de aquisição dos produtos. Sendo assim, a medida provisória determinou a
suspensão do ajuste anual dos preços de medicamentos pelo prazo de 60 (Sessenta) dias.
A medida visa mitigar os efeitos econômicos e sociais decorrentes do coronavírus,
assegurando a estabilização financeira e a continuidade na compra e venda de medicamentos no
país.
2)Lei 13.993/2020 – Proibição de exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene
essenciais
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A preocupação primordial das autoridades públicas, perante o contexto atual, é a ocorrência
de possível insuficiência de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao sistema de
saúde brasileiro. Por isso, a fim de garantir o abastecimento integral das instituições públicas de
referência no tratamento da enfermidade, o poder público editou a lei 13.993/2020.
Fica vedada, temporariamente, a exportação de equipamentos de proteção individual como
luva látex, óculos de proteção, máscara cirúrgica; de ventiladores pulmonares mecânicos e
circuitos; de camas hospitalares; e de monitores multiparâmetro.
A lei traz previsões importantes, sem prejuízo de futuras inclusões de outros produtos por
ato do poder executivo, como forma de assegurar que os insumos produzidos em território nacional
serão utilizados no próprio país. No entanto, há previsão de exceção à aplicação do referido
dispositivo legal, desde que baseado em razão fundamentada e sem comprometimento do
atendimento à população brasileira.
Em caso de descumprimento do determinado, o agente responsável pela ação pode
responder, em tese, pelo crime de contrabando, tipificado no Código Penal.
Considerações finais
Todas as situações acima expostas tem caráter temporário e visam proteger a estabilidade
do sistema de saúde pública, bem como garantir o acesso de toda sociedade aos meios de
manutenção de sua saúde e segurança. Em razão da excepcional crise que se faz presente, tais
medidas mostram-se como cruciais no controle e combate do vírus.
Para demais dúvidas e aprofundamento no assunto, a MCP se coloca à disposição para
atendimento online, através de e-mail e telefone.

