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NOTA TÉCNICA Nº 01/2020 DO COSEMS/SP  

  Análise da situação de abastecimento de medicamentos do  

Programa Dose Certa da SES/SP 

 

06 de fevereiro de 2020 

Em janeiro de 2020 o COSEMS/SP foi surpreendido com informações vindas 

dos gestores dos municípios de que o abastecimento de medicamentos do Programa 

Dose Certa não estava ocorrendo nos itens e quantidades programadas e pactuadas com 

a Secretaria de Estado da Saúde (SES). As pendências do 3º e 4º trimestre de 2019, com 

cronograma de entrega para janeiro, estavam irregulares com a falta da grande maioria 

dos itens. 

O desabastecimento refere-se aos medicamentos essenciais para o cuidado na 

atenção básica: para as doenças de maior prevalência na atenção básica como anti-

infecciosos (amoxicilina, cefalexina, sulfametoxazol e trimetoprima, benzilpenicilina 

benzatina), primeira linha de tratamento de hipertensão arterial (hidroclorotiazida, 

captopril, anlodipino, metildopa) e diabetes mellitus tipo II (metformina, 

glibenclamida), analgésicos e antitérmicos (dipirona, paracetamol, ibuprofeno), entre 

outros. 

Os gestores municipais e o COSEMS/SP não receberam qualquer informação 

sobre as irregularidades entre outubro/2019 até janeiro, o que não permitiu que os 

municípios tomassem providências locais para tentar minimizar o desabastecimento. 

Pelo contrário as informações da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

(CAF/SES) eram que estava tudo regular, conforme definido em outubro de 2019. 

Em praticamente todos os meses de 2019 ocorreu uma grande irregularidade na 

distribuição dos medicamentos, com a falta de 14 itens até 32 itens, no total de 61 itens 

do Dose Certa. 

O Grupo Técnico Bipartite de Assistência Farmacêutica (GT/AF) debateu o 

problema do desabastecimento do componente básico em todas as reuniões mensais, e 

em várias reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), sendo que os 

representantes do COSEMS/SP sempre questionaram a execução do Programa Dose 

Certa e expuseram os problemas causados pelo desabastecimento de medicamentos para 

os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Na reunião de outubro/2019 o 

representante da Fundação para o Remédio Popular (FURP) informou no GT/AF que a 

FURP não tinha como garantir a entrega dos itens uma vez que a produção estava 

praticamente parada. Essa grave situação levou o COSEMS/SP a pautar o problema na 

CIB de outubro/2019, que resultou no compromisso da SES em fazer um comunicado 

oficial sobre a situação das pendências de entrega dos medicamentos, e comprometeu-se 
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a comprar medicamentos do mercado privado, daquilo que a FURP não entregaria. Na 

CIB de dezembro a CAF/SES relatou que não havia pendências na maior parte dos 

itens, e que em janeiro/2020 tudo estaria sendo executado com o novo operador 

logístico contratado pela SES.  

A situação de desabastecimento dos medicamentos do Dose Certa nesse mês de 

janeiro trouxe transtornos nos municípios e enorme preocupação aos gestores 

municipais, que estavam confiantes em relação às informações da SES que não haveria 

problemas nesse início de 2020.   

Diante do problema, o COSEMS/SP solicitou informações ao Gabinete da SES 

para responder à demanda dos gestores dos municípios. A informação, que contradizia o 

que foi comunicado na CIB, foi que se tratava de problema na logística de 

abastecimento.  

Frente a essa situação o COSEMS/SP solicitou e a CAF/SES enviou um 

comunicado sobre as pendências de cada medicamento. 

A seguir apresentamos a comparação entre o comunicado da CAF/SES de 

05/11/2019 e o comunicado que o COSEMS/SP recebeu do Gabinete da SES/SP em 

03/02/2020: 

 

ITENS DO PROGRAMA DOSE CERTA DE PRODUÇÃO FURP 

Medicamento 

com 

abastecimento 

irregular de 

produção 

FURP 

Informação da 

CAF em 

novembro/2019 

Informação da CAF em 

fevereiro/2020 

Análise do 

COSEMS/SP 

amoxicilina 

250mg/5mL 

Entrega da 

FURP + 

aquisição da 

SES para 

cumprir o 

cronograma 

CAF fez a compra e 

fornecedor está em atraso 

com entregas parciais 

Último empenho em 

27/12/2019 202,5mil 

frascos. 

Compra tardia 

benzilpenicilina 

benzatina 

 

Não havia 

pendência da 

FURP segundo 

a CAF 

FURP não cumpriu a 

entrega dentro do 

cronograma; informa 

entrega a partir de 

fevereiro 

Monitoramento por 

parte da CAF 

insuficiente, falta de 

informação aos 

gestores municipais 

captopril 25 mg 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

entregará em fevereiro e a 

CAF vai iniciar compra 

Monitoramento 

insuficiente por parte 

da CAF, e falta de 

informação aos 
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complementar gestores. 

Compra tardia 

 

cefalexina 

250mg/mL 

 

Aquisição da 

SES para 

cumprir o 

cronograma 

 

CAF fez a compra e 

fornecedor está em atraso 

com entregas parciais 

 

Último empenho 

28/11/19; 

aprox. 21 mil 

frascos. 

Compra tardia 

diazepam 10 mg 

Aquisição da 

SES para 

cumprir o 

cronograma 

CAF fez a compra e 

fornecedor está em atraso. 

Informa entrega a partir de 

fevereiro 

Último empenho 

26/11/19; 

aprox. 371 mil cps. 

Compra tardia 

dipirona 500mg 

Entrega da 

FURP + 

aquisição da 

SES para 

cumprir o 

cronograma 

FURP não cumpriu a 

entrega; o fornecedor da 

compra da SES atrasou 

entrega; FURP deve 

entregar parcial em 

fevereiro 

Monitoramento 

insuficiente da CAF .  

Último empenho em 

26/11/2019 para 

compra de 430 mil 

cps; 

Compra tardia 

fenobarbital 100 

mg 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

entregará em fevereiro 

Monitoramento 

insuficiente da CAF, 

e falta de informação 

aos gestores 

glibenclamida 

5mg 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

entregará em fevereiro e a 

CAF vai iniciar compra 

complementar 

Monitoramento 

insuficiente da CAF,  

falta de informação 

aos gestores. Compra 

tardia 

haloperidol 5mg 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

entregará em fevereiro 

Monitoramento 

insuficiente da CAF,  

falta de informação 

aos gestores 

hidroclorotiazida 

25 mg 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

entregará em fevereiro e a 

CAF iniciou compra 

complementar 

Monitoramento 

insuficiente da CAF,  

falta de informação 

aos gestores. Compra 

tardia 

metildopa 250 

mg 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

entregará em fevereiro e a 

CAF vai iniciar compra 

complementar 

Monitoramento 

insuficiente da CAF,  

falta de informação 

aos gestores. Compra 

tardia 

 

 

metoclopramida 

10 mg 

 

 

FURP 

entregaria todas 

 

 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

 

 

Monitoramento 

insuficiente da CAF,  
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as pendências entregará em fevereiro e a 

CAF vai iniciar compra 

complementar 

falta de informação 

aos gestores. Compra 

tardia 

paracetamol 

200mg/mL 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega totalmente; 

informa que entregará em 

fevereiro e a CAF vai 

iniciar compra 

complementar 

Monitoramento 

insuficiente da CAF,  

falta de informação 

aos gestores. Compra 

tardia 

sulfato ferroso 

40mg 

FURP 

entregaria todas 

as pendências 

FURP não cumpriu a 

entrega; informa que 

entregará em fevereiro e a 

CAF vai iniciar compra 

complementar 

Monitoramento 

insuficiente da CAF,  

falta de informação 

aos gestores. Compra 

tardia 

 

 

   ITENS DO PROGRAMA DOSE CERTA CUJA AQUISIÇÃO É DA CAF/SES 

Medicamento com 

abastecimento 

irregular 

Informação da 

CAF em 

novembro/2019 

Informação da 

CAF em 

fevereiro/2020 

Análise do 

Cosems 

anlodipino 5mg Sem pendências 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

normal pelo novo 

operador logístico a 

partir fevereiro 

último empenho 

em 26/11/2019;   

222 mil cps. 

problema já 

esperado em 

função do empenho 

tardio 

biperideno 5mg/mL 

Aquisição da SES 

para cumprir o 

cronograma 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

normal pelo novo 

operador logístico a 

partir fevereiro 

último empenho 

em 26/11/2019; 

1200 ampolas. 

baixo consumo. 

clorpromazina 100mg 

Aquisição da SES 

para cumprir o 

cronograma 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

não há registro de 

empenho entre 

novembro e 

dezembro de 2019. 
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normal pelo novo 

operador logístico a 

partir fevereiro 

ibuprofeno 300 mg Sem pendências 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

normal pelo novo 

operador logístico a 

partir fevereiro 

último empenho 

em 26/11/2019; 

aprox 650 mil cps; 

problema já 

esperado em 

função do empenho 

tardio 

loratadina 1mg/mL Sem pendências 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

normal pelo novo 

operador logístico a 

partir fevereiro 

último empenho 

em 11/11/2019 

aprox. 3600 

frascos. quantidade 

baixa. 

metformina 850 mg Sem pendências 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

normal pelo novo 

operador logístico a 

partir fevereiro 

último empenho 

em 26/11/2019 

aprox. 248.000 cps; 

problema já 

esperado em 

função do empenho 

tardio 

miconazol 200mg/g Sem pendências 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

normal pelo novo 

operador logístico a 

partir fevereiro 

último empenho 

em 26/11/2019; 

aprox. 25mil 

unidades; 

problema já 

esperado em 

função do empenho 

tardio 

sulfametoxazol+trimeto

prima 400+80mg 
Sem pendências 

SES não conseguiu 

atender devido 

problemas 

inesperados na 

logística; alega 

abastecimento 

normal pelo novo 

último empenho 

em 26/11/2019; 

aprox. 50mil 

unidades. 
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operador logístico a 

partir fevereiro 

 

Considerações a respeito das informações sobre o desabastecimento: 

 

1- Nota-se que o monitoramento de rotina por parte da CAF/SES não foi 

eficaz, em especial quanto à produção e entrega da FURP dos itens do 

Programa; 

2- Sobre os itens de produção FURP verifica-se descumprimento do que foi 

acordado em outubro de 2019, sugerindo falta de produção e não de 

problema logístico; 

3- Verifica-se ainda, que a SES não possui estoque de segurança dos 

medicamentos, mesmo daqueles adquiridos pela CAF, que permita suprir 

por um tempo os problemas de desabastecimento; 

4- Sobre o relato de que houve um problema inesperado do operador logístico 

dos itens adquiridos pela CAF/SES, percebe-se que o planejamento 

operacional para a transição da FURP para o novo operador não foi eficaz. 

Problemas logísticos já haviam sido relatados no início do segundo semestre 

de 2019 durante as reuniões do GT/AF. 

 

Análise Execução Orçamentária do Componente Básico 

da Assistência Farmacêutica Estadual 

  

O nível de abastecimento de medicamentos é afetado pela dinâmica da execução 

orçamentária, dado o grande volume de itens adquiridos pela forma de Ata de Registro 

de Preços. Isto porque, esta forma de aquisição não é precedida de um empenho único 

estimativo anual (como nos contratos e convênios), mas sim de empenhos pontuais. 

Assim, a restrição orçamentária e financeira posterga o empenhamento, e 

consequentemente todas as fases da despesa pública: o pedido de fornecimento de 

medicamentos, a entrega, a liquidação e o pagamento. Este atraso na cadeia das fases da 

despesa pública faz com que os itens não sejam entregues em tempo e quantidades 

necessárias ao planejado no Programa de Assistência Farmacêutica (FARMANET).  

 

O Planejamento Orçamentário 2016–2019 (Plano Plurianual) se estruturava em 

13 Programas Orçamentários compostos por uma série de ações orçamentárias. Há um 

único programa que concentra mais de 80% do recurso total do Orçamento da Saúde, o 

Programa 930 – Atendimento Descentralizado no SUS.   

 

Desta maneira, dada a centralização da organização orçamentária, a análise 

conjunta dos resultados em saúde e execução orçamentária fica prejudicada.  

 

No que tange a Assistência Farmacêutica, esta dificuldade de análise é constante 

em todos os períodos analisados. Os recursos da área estão dispersos entre diferentes 
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ações orçamentárias, com exceção do componente Especializado que concentra os 

recursos em uma ação orçamentária (6117).  

 

Desta forma, para que se tenha uma visão geral do desempenho da execução 

orçamentária do Programa de Assistência Farmacêutica é possível fazer análise com 

base no recorte da Subfunção Contábil mais afeta ao nível de atenção. Os dados 

disponibilizados no Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária do 

Governo de Estado (SIGEO) e Sistema de Orçamento Públicos de Saúde 

(SIOPS) demonstram que de 2012 a 2019, a Subfunção contábil “Suporte Profilático e 

Terapêutico (303)” foi executada em média 80%. Isto significa que 20% dos recursos 

programados para a Subfunção não foram executados, o que prejudica inclusive a 

entrega de medicamentos. Os anos de 2015 e 2017 se destacam por apresentarem os 

menores percentuais de execução da Assistência Farmacêutica, com 71% e 72,5% 

respectivamente executado.  

 

 

Gráfico 1 - Desempenho da Execução Orçamentária da Subfunção Suporte 

Profilático e Terapêutico em percentual - Função 10 - Orçamento da Secretaria 

Estadual de Saúde de São Paulo, 2012 a 2019 

Fonte: SIOPS e SIGEO 

 

A não execução dos recursos orçamentários previstos prejudica a realização da 

oferta em saúde planejada na Programação de Saúde, o que inclui o desabastecimento 

dos medicamentos. No entanto, há outro reflexo igualmente importante e que 

retroalimenta este cenário de desabastecimento: o registro em restos a pagar1. Os Restos 

a Pagar prejudicam a gestão orçamentária financeira do próximo exercício, contribuindo 

para o atraso das fases da despesa pública, postergando o empenhamento, e 

consequentemente a entrega dos medicamentos. Para se ter uma ideia da magnitude, no 

exercício de 2019, quase um terço do pagamento de restos a pagar da Saúde foi da área. 

 

A análise do desabastecimento do Programa Dose Certa evidencia que a forma 

como a SES executa seu orçamento é uma das principais causas da falta de 
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medicamentos nos municípios. Como observado na Tabela - 1 abaixo, o nível de 

desabastecimento dos meses de janeiro de 2019 e 2020 são semelhantes, visto que 

janeiro é o mês mais suscetível à interferência da dinâmica da execução orçamentária, 

pois o empenhamento tardio de itens reflete-se na ausência de estoque regulador 

apropriado para o abastecimento de início de ano contábil. Ademais, como a dinâmica 

da SES/SP é a liberação de recursos orçamentários para empenhamento à CAF três 

vezes ao ano, este constrangimento se agrava também, pelo menos, em três momentos.  

 

Observe na tabela abaixo que os meses que antecedem esta liberação refletem este 

fato: janeiro/2019 – 26 itens com irregularidade no abastecimento; maio/2019 – 32 itens 

com irregularidades no abastecimento; novembro/2019 – 25 itens com irregularidades 

no abastecimento.  

 

 

Tabela 1 - Situação de abastecimento de medicamentos do Programa Dose Certa 

da SES/SP: Período 01/2019 a 01/2020  

Mês 

Quantidade de 

medicamentos com 

irregularidades no 

abastecimento 

01/2019 26 

02/2019 14 

03/2019 17 

04/2019 18 

05/2019 32 

06/2019 14 

07/2019 14 

08/2019 14 

09/2019 14 

10/2019 17 

11/2019 25 

12/2019 17 

01/2020 29 

Fonte: Boletins de Situação de Desabastecimento, CAF – SES/SP 

 

Como é de conhecimento de todos, o financiamento do componente básico da 

AF, conforme determina a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, é 

responsabilidade dos três entes da federação: R$ 5,10 por habitante/ano do Ministério 

da Saúde (MS), R$ 2,36/habitante/ano do Estado e R$ 2,36 habitante/ano do Município. 

 

No caso do Dose Certa, que beneficia hoje 573 municípios paulistas, há uma 

pactuação em CIB sobre esses recursos.  

 

Tendo em vista que o repasse federal ao Fundo Estadual de Saúde não apresentou 

atraso no exercício de 2019, não é possível atrelar o atraso na entrega dos medicamentos 
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ao atraso das respectivas transferências federais, ficando a cabo portanto, dos recursos 

advindos do tesouro estadual.   

 

Em janeiro de 2020, há 29 itens com irregularidades de abastecimento do 

Programa Dose Certa (ou seja, aproximadamente metade dos itens do Programa). Destes 

29 itens, 14 itens são adquiridos através de Ata de Registro da própria CAF SES/SP, e o 

restante através do convênio com a FURP.   

 

Outro viés que contribui para este cenário é a data média do último empenho dos 

itens adquiridos por Ata de Registro de Preço. A maior parte dos itens adquiridos por 

Ata de Registro ou que estavam sob a forma de aquisição da FURP, mas foram 

assumidos pela CAF por motivo de ausência de entrega, tem como data de último 

empenho dia 26/11/2019. Considerando que após emissão do empenho e notificação ao 

fornecedor há um período previsto em edital para que a empresa venha retirar o 

empenho (até 5 dias), e que após notificação, a empresa tem até 15 dias para realizar a 

entrega, é muito provável que a entrega não tenha sido realizada dentro do exercício de 

2019, agravado pelo período de férias coletivas dos fornecedores.  

 

No entanto, destaca-se o caso da amoxicilina 250mg/5ml, que registra última data 

de empenho no dia 27 de dezembro de 2019. Obviamente, as entregas deste 

item demorariam prazo ainda maior para ocorrer.  

 

Há ainda que se destacar que após entrega, é realizada a liquidação e distribuição 

logística. Deste modo, os problemas relatados como de origem no Processo 

de Logística foram agravados pelo atraso do início do processo de aquisição dos 

itens (empenhamento tardio).  

 

Os municípios tem pouca ou quase nula possibilidade de sanar o 

desabastecimento destes itens através de compras municipais, visto que não houve 

notificação em tempo hábil da eventual falta de itens, e também porque uma licitação 

leva em média de 4 a 6 meses. 

 

Além da falta de tempo hábil, há o obstáculo da restrição orçamentária: os 

orçamentos municipais já sobrecarregados, custeando em média 27% das despesas em 

saúde com seus recursos próprios (o mínimo previsto pela Lei 141/12 é de 15%), foram 

construídos sem a previsão para aquisição destes itens.  

 

O COSEMS/SP continua se empenhando junto à SES para resolver no menor 

tempo possível o desabastecimento do Dose Certa nos municípios, e espera que esta 

Nota Técnica contribua para responder aos questionamentos do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCE/SP) em relação à falta de medicamentos nas unidades 

básicas de saúde. 
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