
OFÍCIO

Número de Referência: RI-378/2021
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento de informação 378/2021 - Deputada Adriana Borgo

Ofício nº 1393/2021/SGL/CC

 

Ao Exmo. Senhor Deputado
LUIZ FERNANDO
1° Secretário 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Saúde, em atendimento ao Requerimento
acima citado, de autoria da Deputada Adriana Borgo.

 

 Atenciosamente,

São Paulo, 20 de maio de 2021.

 

Cauê Macris
Secretário de Estado

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

Número de Referência: RI Nº 378/2021
Interessado: SIALE - Casa Civil
Assunto: Requerimento de Informação nº 378-2021 - Informações sobre compra,
administração e distribuição de insumos para combate à pandemia.

Ofício G. S. nº 960/2021

 

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

DD. Secretario Chefe da Casa Civil.

 

Senhor Secretário,

 

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL 378/2021), que encaminhou,
para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de Informação nº 378 de
2021, de autoria da Deputada Adriana Borgos, solicitando informações sobre como estão sendo
comprados, administrados e distribuídos os insumos hospitalares para o combate à pandemia. 

Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica,  órgão técnico
competente desta Pasta, venho informar o que:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela aquisição, recebimento,
armazenamento, controle de estoque e dispensação medicamentos de uso hospitalar, até o
momento, é de responsabilidade de cada unidade hospitalar. Observe-se, ainda, que cada unidade
hospitalar, tendo em vista suas particularidades, padroniza seu elenco próprio de medicamentos.

No entanto, tendo em vista o aumento de consumo e dificuldade na aquisição de alguns
medicamentos de uso hospitalar frente à pandemia da COVID-19, esta Pasta vem adotando
medidas complementares para minimizar os impactos do desabastecimento de medicamentos
para intubação orotraqueal (denominado "Kit Intubação"), a saber: 

1- Monitoramento - Plataforma MEDCOVID-19
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Informo que a plataforma on-line, chamada MEDCOVID-19, para monitoramento dos dados de
consumo e estoque de medicamentos dos Hospitais do Estado de São Paulo (com atendimento
SUS) está em funcionamento na página https://medcovid.saude.sp.gov.br desde 15/07/2020.

As informações e orientações para acesso ao sistema informatizado foram divulgadas por meio
da NOTA TÉCNICA CAF Nº 04/2020, atualizada pela NOTA TÉCNICA CAF Nº 03/2020 ,
publicada no Portal da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo:
http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia- farmaceutica/notas-tecnicas.

O preenchimento das informações nesta plataforma on-line permite com que o serviço de saúde
participe de estratégias tripartites de abastecimento de medicamentos para intubação orotraqueal,
denominada "KIT de Intubação".

O comprometimento dos serviços de saúde com informações atualizadas e fidedignas é
fundamental para que as estratégias possam ser precisas e efetivas.

As informações registradas no Sistema MEDCOVID-19 é de responsabilidade da direção de
cada serviço de saúde.

Com as informações fornecidas pelos hospitais, é possível a elaboração de relatórios gerenciais
que subsidiam as tomadas de decisão de gestores estaduais e municipais e viabilizam o
acompanhamento do cenário da rede de serviços de saúde.  

2- Apoio no remanejamento entre hospitais

Com as informações disponibilizadas pela CAF (módulo gerencial da plataforma MEDCOVID)
os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e respectivos Núcleos de Assistência Farmacêutica
(NAFs) dos DRS, estão colaborando no apoio com informações de possibilidades de
remanejamentos entre unidades, para auxiliar os hospitais na busca por empréstimos, visando a
manutenção dos estoques minímos do Kit Intubação, até que as aquisições locais obtenham
sucesso e as entregas dos fornecedores sejam concretizadas.

Recentemente ressaltamos a necessidade de intensificação desta estratégia, junto aos DRS e
NAF, frente a situação crítica de abastecimento das unidades e a escassez de medicamentos que
tem chegado do Ministério da Saúde (MS) para suprir a necessidade dos hospitais.   

3-  Formalização da situação do Estado de São Paulo e solicitação de providências junto ao MS.

O monitoramento na plataforma MEDCOVID-19 está subsidiando as estimativas de consumo e
autonomia de estoque das unidades no âmbito do Estado, junto ao MS, para execução das
estratégias de apoio nacional, dentre elas a adesão pelos Estados e Capitais de ata de registro de
preço celebrada pelo MS e aquisição centralizada pelo MS (requisições administrativas e compra
internacional).                                      

Diante da situação crítica de abastecimento dos hospitais, o Estado de São Paulo tem
formalizado ao MS a situação dos hospitais diariamente, por intermédio do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (CONASS).Também, esta Secretaria de Estado da Saúde tem
formalizado a situação crítica do Estado solicitando providências imediatas de apoio no
abastecimento de medicamentos para controle da pandemia e diminuição dos casos de óbitos e
sofrimento humano.  
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4-   Intermediária na compra de medicamentos pela Ata de Registro de Preço (ARP) Nacional; 

Uma das estratégias desenvolvidas pelo MS são as ARP em nível nacional, por pregão
eletrônico, com adesão de Estados e capitais, para suprimento de 60 dias de consumo.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) aderiu às ARP do MS como órgão
participante, estimando o quantitativo correspondente aos serviços estaduais e municipais do
Estado de São Paulo, de acordo com as informações prestadas pelos hospitais, do Mapa de leitos
COVID-19.

Os resultados obtidos no Pregão Eletrônico 110/2020 e 124/2020 da ARP nacional resultou em
registro de preço de 08 e 15 itens respectivamente, sendo 02 e 03 itens respectivamente com
quantitativo total da demanda estimada pelos participantes, e 06 e 12 itens respectivamente com
demanda parcial, entre 1,8 a 89,7% do total estimado.

Todos os Serviços de Saúde que compõe o PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA DA
COVID-19, poderiam solicitar compra pela ARP Nacional, desde 06 de agosto de 2020,
conforme descrito na Deliberação CIB 66/2021, posteriormente atualizada pela Deliberação CIB
114/2020 (anexa: SES-CAP-2021/251201).

O quantitativo disponibilizado para a SES/SP e o saldo atualmente disponível em ARP     
nacional pode ser consultado no Portal da SES/SP:
http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/covid-19/kit-intubacao-
medicamentos-para-uso-hospitalar.

A SES/SP tem solicitado, ao Ministério da Saúde, providências imediatas para suplementação
dos quantitativos disponíveis para o Estado de São Paulo em ARP Nacional, tendo em vista que
disponibilizar saldo para aquisição pelos hospitais tem sido uma estratégia importante no Estado
de São Paulo. 

5 - Intermediária na distribuição de medicamentos adquiridos de forma centralizada (por
requisição administrativa/importação) pelo Ministério da Saúde;

Diante do cenário crítico de desabastecimento dos itens do Kit Intubação no Brasil o MS, com
apoio das Secretarias Estaduais de Saúde (representadas pelo CONASS) e Secretarias
Municipais de Saúde (representadas pelo CONASEMS), está propondo estratégias de aquisições
de medicamentos utilizados na intubação de pacientes.

Conforme apresentado no item 3 desta informação, existe uma pactuação tripartite para envio
semanal (todas as quintas-feiras) das informações por todos os estados da federação. O Estado de
São Paulo tem enviado informações desde 23.06.2020, e nas últimas semanas passou a enviar
informação atualizada diariamente ao Ministério da Saúde, tendo em vista que o dado tem sido
atualizado frequentemente pelos Hospitais e o consumo tem crescido substancialmente nos
últimos dias. O envio de dados atualizados diariamente é possível pela facilidade de coleta e
sistematização pela plataforma on-line Medcovid19, e possibilita o subsídio do Ministério da
Saúde com distribuição medicamentos do Kit Intubação por intermédio de requisições
administrativas, com o dado mais atualizado possível.

Desde o início do monitoramento de estoques dos estados pelo Ministério da Saúde, o Estado de
São Paulo recebeu medicamentos no mês de junho, julho e agosto de 2020, deixou de receber
por 6 meses, e somente no mês de março de 2021, voltou a receber os medicamentos, conforme
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apresentado no quadro 01.

Quadro 01. Medicamentos, quantidades e datas de recebimento por requisição administrativa
pelo Ministério da Saúde.

 

Medicamento do KIT Intubação
Quantidade
Recebida

Data de Recebimento

CISATRACÚRIO, BESILATO 2MG/ML 10mL 6.200
29/06 e 02 e

03/07/20

DEXMEDETOMIDINA, CLORIDATO
100MCG/ML 2mL

2.750
29/06 e 02 e

03/07/20

DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO
50MG/ML 10mL

350
29/06 e 02 e

03/07/20

FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML 10mL 114.200
29/06 e 02 e

03/07/20
 

FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML 5mL
50.000

29/06 e 02 e

03/07/20
 

FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML 2mL
89.250

29/06 e 02 e

03/07/20

MIDAZOLAM 5 MG/ML 3mL 38.970
29/06 e 02 e

03/07/20

MIDAZOLAM 1 MG/ML 5mL 8.340
29/06 e 02 e

03/07/20

ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL 18.625
29/06 e 02 e

03/07/20

DEXMEDETOMIDINA, CLORIDATO
100MCG/ML 2mL

1.945
29/06 e 02 e

03/07/20
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML

221.400 03/08/2020

ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL 72.250 03/08/2020
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 2,5mL 13.475 03/08/2020
CISATRACÚRIO, BESILATO 2MG/ML5mL 15.160 03/08/2020
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML

221.400 03/08/2020

ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL 72.250 03/08/2020
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 2,5mL 13.475 03/08/2020
CISATRACÚRIO, BESILATO 2MG/ML5mL 15.160 03/08/2020
DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO
100MCG/ML 2ML

27.885 14/08/2020
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ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL 78.460 14/08/2020
SUXAMETÔNIO, CLORETO 100MG 10ML 16.860 14/08/2020
MIDAZOLAM 1 MG/ML 5mL 37.010 19/08/2020
PROPOFOL 10 MG/ML 100mL 2.539 19/08/2020
PROPOFOL 10 MG/ML 20mL 88.200 13/03/2021
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 5 mL 17.600 13/03/2021
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 2,5mL 23.475 13/03/2021
MORFINA 10 MG/ML 1mL 54.450 20/03/2021
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 2,5mL 13.000 26/03/2021
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 5 mL 950 26/03/2021
CISATRACURIO, BESILATO SOL INJ - AMP
2MG/ML 5ML

3.000 26/03/2021

MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML 9.800 26/03/2021
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 3ML 8.100 26/03/2021
MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML 30.920 26/03/2021

ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 5 mL- SOL
INJ

16.475
31/03/2021 e

02/04/2021

CISATRACURIO, BESILATO SOL INJ - AMP
2MG/ML 5ML

35.470
31/03/2021 e

02/04/2021
ROCURÔNIO, BROMETO 10MG/ML - SOL INJ
- F. AMP. 5ML

155.808 30 e 31/03/2021

MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML 52.040
30/03/2021 e

02/04/2021
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 3ML 22.820 30/03/2021
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 2,5mL -
SOL INJ

20.375 02/04/2021

Considerando que a estratégia de aquisição centralizada do MS obteve sucesso parcial, visto que
se efetivou aquisições apenas de alguns medicamentos e em quantidades ínfimas, não sendo
possível o atendimento de todas as unidades hospitalares, houve necessidade de aplicar os
critérios previamente pactuados junto a Comissão Intergestores Bipartite, ou seja, em consenso
com os municípios - representados pelo o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de São
Paulo (COSEMS/SP), considerando a quantidade de cada medicamento recebido.

Conforme exemplo abaixo (quadro 02), no último recebimento de requisições administrativas no
Estado de São Paulo (recebimentos de 30/03/2021 à 02/04/2021), os quantitativos recebidos
representaram de 0,005 a 5,35 dias de cobertura, se considerássemos o consumo de todos os
hospitais que preenchem a plataforma Medcovid19. Ou seja, quantidades muito pequenas que
inviabilizam uma distribuição linear, necessitando de estabelecimentos de critérios de
distribuição.

Quadro 02. Quantitativo de medicamentos recebidos pelo Ministério da Saúde versus quantidade
necessária para consumo no Estado de São Paulo.

 

  Quant. de
Consumo

Quantidade de dias
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Medicamento do KIT
INTUBAÇÃO

ampolas
recebidas

SP

Estado
ampola

medcovid
(dia)

cobertos com o
medicamento

recebido

ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML
2,5mL - SOL INJ

20.375 24.716 0,82

ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 5
mL - SOL INJ

16.475 15.920 1,03

CISATRACURIO, BESILATO SOL INJ -
AMP 2MG/ML 5ML

35.470 786.067 0,05

ROCURÔNIO, BROMETO 10MG/ML -
SOL INJ - F. AMP.5ML

 

155.808

 

29.128

 

5,35
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML 58.893 60.900 0,97

Os critérios estabelecidos para a distribuição dos medicamentos recebidos pela SES/SP, oriundos
de compra centralizada do MS, estão publicados no Portal da SES/SP, bem como todos  os
hospitais contemplados nas distribuições realizadas. Disponível em:
http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/covid-19/grades-de-
distribuicao-para-hospitais.

As entregas pelo Ministério da Saúde estão sendo parceladas, sem um cronograma pré-
estabelecido, assim, mesmo com as quantidades ínfimas recebidas as unidades permanecem em
situação crítica.

A estratégia de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, por requisição administrativa,
também é uma estratégia que se demonstra vantajosa, tendo em vista que o gestor nacional
consegue fazer a gestão da disponibilidade de medicamentos no mercado nacional, frente as
demandas dos Estados, equalizando as distribuições dos medicamentos frente a oferta de maneira
uniforme, evitando competições de mercado entre os gestores municipais/estaduais.

A SES/SP assumiu a logística de distribuição dos medicamentos enviados pelo MS, sendo que o
Almoxarifado Central da CAF-SES/SP está realizando todas as entregas em hospitais que
integram o Plano de Contingência COVID-19 no Estado de São Paulo.

Ressaltamos a meta para distribuição dos quantitativos recebidos por requisição administrativa
pelo MS é de redistribuição em até 72 horas, após recebimento no almoxarifado da CAF-
SES/SP. Este tempo varia é necessário devido a necessidade de cálculo de grades (conforme
critérios bipartite), demandas administrativas de faturamento e questões logísticas (alta
capilaridade de hospitais no Estado de São Paulo).

6-  Compra centralizada de medicamentos para atendimento de hospitais estaduais;

Também, cabe informar que esta coordenadoria tem centralizado a compra de alguns
medicamentos, em caráter complementar, para abastecimentos de hospitais estaduais da
Administração Direta e contratualizados, à pedido da Coordenadoria de Serviços de Saúde (CSS)
e Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, gestoras destes hospitais
respectivamente.

No entanto, temos vivenciado a mesma dificuldade de aquisição dos referidos medicamentos em
licitações públicas fracassadas e desertas, evidenciadas pelas unidades em nível local/regional,
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conforme demostrado no Quadro 03. A situação de abastecimento do mercado vem se
agravando, em virtude do alto consumo gerado pelo recrudescimento de casos de COVID-19.

Quadro 03. Situação das licitações sem sucesso realizadas pelo Estado de São Paulo - Ata de
Registro de Preço Estadual.

 

Código Siafísico
Descrição do
item

 

U.F.

Situação
Processo
Licitatório

 

Resultado da sessão

 

 

951285

Atracúrio, besilato
10mg/mL -

Solução injetável -
5mL

 

 

ampola/frasco-
ampola

 

Perp 019/21-
Sessão agendada
para 15/04/2021

 

 

PERP 170/2020 - Deserto

 

 

1808850

Cisatracurio,
besilato 2mg/mL -
Solução injetável -

 

 

ampola/frasco-
ampola

 

Abertura de nova
tentativa de

compra

PERP 170/2020 - Fracassado preço
- Valor proposto R$ 84 valor
referencial R$ 49,28

  10mL     PERP 020/2021 - Deserto

 

 

 

1808800

 

Cisatracurio,
Besilato 2mg/mL -
Solução Injetável -
5ml

- IV

 

 

Frasco- Ampola/Seringa
Preenchida/Ampola

 

 

Abertura de nova
tentativa de

compra

PERP 082/2020 - Fracassado preço
- valor proposto R$ 25 Valor
referencial R$ 12,02 PERP
139/2020 - Fracassado preço -
Valor Proposto R$ 3 Valor
referencial R$ 26,6175

 

PERP 006/2021 -
Deserto                       

 

 

 

 

106330

Fentanila, Citrato
78,5 mcg/ml
(equivalente a 50
mcg de fentanila) -
solução injetável -
10 ml - IV

 

 

 

frasco-ampola/
ampola

 

 

Perp 066/2021 -

Levantamento de
quantitativos

PERP 082/20 - Fracassado p

valor 70% acima da ultima
atualização da ultima

ata

 

PERP 136/20 - Fracassado p

Valor referencial 8,8950 -
proposto R$ 12,09

 
   

PERP 082/20 - Fracassado p

- valor proposto R$ 5,90 a 100% da
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202088

 

 

Midazolan 5
mg/ml - solução
injetável - 10 ml

 

 

ampola / frasco-
ampola

 

Perp 066/2021 -

Levantamento de
quantitativos

atualização da últim ata.

 

 

PERP 136/20 - Fracassado p Valor
referencial R$ 7,3625 Proposto R$
22,00       

 

 

105759

Naloxona,
cloridrato
0,4mg/mL -
Solução injetável -
1mL

 

 

ampola/frasco-
ampola

 

Perp 020/21 - Em
habilitação

 

PERP 170/2020 - Fracassado preço
- Valor proposto R$ 7, referencial
R$ 6,676

 

 

1241575

Norepinefrina,
Hemitartarato
2mg/mL - 4mL -
solução injetável -
IV

 

ampola / seringa
preenchida / frasco-

ampola

 

Perp 006/21 - Em
Homologação

PERP 086/2020 - Fracassado preço -
Valor proposto 5,00 - referencial
1,94

 

4667026

Propofol
10mg/mL -
Emulsão injetável

ampola/frasco- ampola
- 100 mililitro

Perp 019/21-
Sessão agendada
para 15/04/2021

PERP 170/2020 - Deserto

                                   
 

 

4667026/844195

Propofol
10mg/mL -
Emulsão injetável

 

ampola/frasco- ampola
- 20 mililitro

 

Abertura de nova
tentativa de

compra

PERP 170/2020 - Fracassado preço
- Valor proposto R$ 31 valor
referencial R$ 6,8583

PERP 020/2021 - Deserto

Inclusive diante dos resultados das licitações (fracassos e desertos), já realizamos duas
tentativas de aquisições por dispensa de licitação de acordo com o previsto em legislação para
os hospitais estaduais de gestão direta e contratualizados, obtendo resultados semelhantes aos
encontrados nos pregões de aquisição (maioria dos itens com resultado deserto/fracassados).
Para os itens que obtiveram sucesso foram submetidas propostas que apresentaram oferta de
quantidades pequenas e com entregas parceladas. 

7-  Compra internacional de medicamentos para atendimento de hospitais que integram
o Plano de Contingência da COVID-19 do Estado de São Paulo;  

Considerando que alguns medicamentos do Kit Intubação, apresentam problemas de
abastecimento no mercado nacional devido à demanda estar superior a capacidade produtiva
dos fabricantes, dificultando a aquisição pelos serviços de saúde; e quando adquiridos o
fornecimento tem acontecido com atraso e de forma parcelada, comprometendo a assistência
aos pacientes, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em consenso bipartite, abriu um
período de manifestação de interesse, para todos os hospitais do Plano de Contingência da
COVID-19 do Estado de São Paulo, visando a instrução de processo para abertura de uma
compra internacional de medicamentos do Kit Intubação aquisição, conforme regras e prazos
descritos no Ofício CIB 19/2021. 

Os trâmites da aquisição internacional iniciaram em 06 de abril, a adesão pelos

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
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hospitais era para ser feita até dia 12/04/2021. Neste momento toda a documentação enviada
pelos serviços de saúde estão sendo avaliados pela equipe técnica da CAF-SES/SP. As próximas
etapas serão executadas pela SES/SP no tempo mais célere possível, dentro dos trâmites legais
de aquisição no Sistema Único de Saúde.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 16 de abril de 2021.

 

Eduardo Ribeiro Adriano
Secretário Executivo

GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
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