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330 associados 
divididos em 6 

setores

2017

O setor odontológico se 
junta ao setor médico-

hospitalar para a fundação 
da ABIMO, com 25 membros

1962



“Representar e promover o crescimento 
sustentável da indústria brasileira de produtos 
para a saúde no mercado nacional e 
internacional.”

Missão



Setores



Odontologia

• Implantes
• Equipamentos 
• Inovação
• Materiais de consumo



Materiais de consumo
• Hipodérmicos

• Adesivos
• Seringas

• Luvas
• Suturas
• Outros



Implantes • Ortopédicos
• Cardíacos

• Neurológicos
• De silicone



Equipamentos médico-
hospitalares

• Móveis
• Eletromédicos
• Instrumentos cirúrgicos
• Equipamentos de 

fisioterapia



Laboratório

• Equipamentos
• Reagentes
• Outros produtos de 

consumo



• Aparelhos
• Acessórios

• Materiais de 
consumo

Radiologia



Saúde como Vetor do Desenvolvimento

Transformações 

Políticas e Sociais

Dinâmica Econômica 

e Industrial



• Saúde (qualidade de vida e condição de cidadania) 
→ fator estruturante do Estado de Bem-Estar 
Social

• Indutor de Crescimento Econômico → uma das 
áreas mais dinâmicas do desenvolvimento 
(consumo de massa, geração de emprego, 
investimento e inovação)

• Importante fator de geração de Inovação → P&D, 
tecnologias estratégicas e educação
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Saúde como Vetor do Desenvolvimento



• ampliar o acesso da população a produtos 
estratégicos e diminuir a vulnerabilidade do 
Sistema Único da Saúde – SUS;

• fomentar o desenvolvimento tecnológico e o 
intercâmbio de conhecimentos para a inovação 
contribuindo para o desenvolvimento do 
Complexo Econômico e Industrial da Saúde - CEIS;
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Saúde como Vetor do Desenvolvimento

Política Industrial – Objetivos



• o incentivo à inovação e absorção tecnológica de caráter 
estratégico para o SUS, incluindo: parcerias públicas -
privadas com ICTs, encomendas tecnológicas, editais 
dirigidos ou outros instrumentos de incentivo;

• a interoperação entre redes de instituições tecnológicas, 
para consolidação e racionalização de estratégias e 
recursos físicos – financeiros relacionados ao fomento, 
desenvolvimento e uso das tecnologias no âmbito do 
complexo Econômico e Industrial da Saúde – CEIS e de 
acordo com as prioridades do SUS;
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Saúde como Vetor do Desenvolvimento

Política Industrial - Diretrizes



• a utilização do poder de compra do SUS, para 
racionalizar os gastos na área da saúde, com vistas à 
sustentabilidade do SUS e à ampliação da produção no 
País de produtos estratégicos;

• o desenvolvimento e a incorporação de soluções 
tecnológicas por meio de cooperação em ciência, 
tecnologia e inovação para o SUS;
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Saúde como Vetor do Desenvolvimento

Política Industrial - Diretrizes



• Parcerias ou cooperações para o desenvolvimento e 
Inovação das tecnologias de saúde, através de parcerias 
privadas ou públicas com ICT; 

• Fomento ao desenvolvimento produtivo e a inovação 
tecnológica;

• Transferência de tecnologias, seja por Parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo, Encomendas Tecnológicas, 
Editais Dirigidos ou por outras estratégias definidas em 
legislação específica;
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Saúde como Vetor do Desenvolvimento

Política Industrial - Ferramentas



• MS – Coordenar a Política Industrial;

• Solucionar Questões Tributárias;

• Isonomia tributária com os produtos importados;

• Folha de Pagamento;

• Convênios CONAZ;

• Recursos para investimento e inovação;

• Risco tecnológico – garantia real;

• Questões regulatórias;
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Desafios



• Um sistema de Saúde com capacidade de atender 
às necessidades da população brasileira;

• A Indústria local com capacidade de atender 
grande parte das demandas do SUS;

• Um sistema de inovação com capacidade de 
atender as demandas tecnológicas existentes e 
futuras;

18

Resultados Esperados



Diretor Institucional
+ 55 61 98149-4300 / +55 61 3039-1332

marcio@abimo.org.br 

www.abimo.org.br

Obrigado!

Márcio Bósio


