
 

 

 

RELATÓRIO Nº 201701501 
 
QUAL FOI O TRABALHO 
REALIZADO? 

A auditoria foi realizada em 
Brasília/DF, no período 17/03/2017 
a 22/03/2018, junto à Secretaria de 
Atenção à Saúde-SAS e à Diretoria-
Executiva do Fundo Nacional de 
Saúde-FNS, e visou analisar se as 
transferências realizadas pelo 
Ministério da Saúde para a 
estruturação de estabelecimentos 
na atenção oncológica contribuem 
para o alcance dos objetivos da 
Política Nacional de Controle e 
Combate ao Câncer. Os recursos 
auditados foram oriundos do 
Programa 2015 - Fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) / 
Ação 8535 - Estruturação de 
Unidades de Atenção Especializada 
em Saúde, em atendimento ao 
inciso II do Art. 74, da Constituição 
Federal de 1988, segundo o qual 
cabe ao Sistema de Controle Interno 
“comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração 
federal”.   

 POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 

A avaliação da Política Nacional de Controle e Combate 
ao Câncer foi considerada um dos temas prioritários 
contidos no Plano Operacional 2017 da Coordenação-
Geral de Auditoria da Área da Saúde, sendo uma das 
suas formas de execução a realização de transferências 
voluntárias, principalmente a entidades filantrópicas. 
Nesse contexto, decidiu-se pela análise do processo de 
celebração de convênios, da sua execução, 
monitoramento, acompanhamento, fiscalização e do 
funcionamento dos equipamentos adquiridos, com 
enfoque na aquisição de aceleradores lineares, 
equipamento utilizado para realização de radioterapia.  

  

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? 
QUAIS RECOMENDAÇÕES FORAM EMITIDAS? 

A avaliação empreendida identificou falhas que 
impactam negativamente no atingimento dos objetivos 
da política oncológica desenvolvida pelo Ministério da 
Saúde (MS), principalmente no que se refere ao 
aumento da oferta de tratamentos no SUS. Podem ser 
destacados: i) falhas na alocação dos recursos, 
implicando o não preenchimento de vazios 
assistenciais; ii) discrepâncias entre os preços 
praticados para a aquisição de equipamentos de 
radioterapia em comparação com os adquiridos 
diretamente pelo MS; iii) atrasos excessivos na 
execução das transferências, acarretando retardo do 
início do tratamento radioterápico; iv) ausência de 
incremento na realização de procedimentos de 
radioterapia com uso de acelerador linear; e v) 
divergências expressivas entre a produção de 
radioterapia informada no Sistema de Informação 
Ambulatorial-SIA/SUS e a quantidade e tipos de 
aceleradores lineares registrados no Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde-CNES.  

As recomendações formuladas visaram principalmente: 
i) que o MS aprimorasse as ferramentas para análise das 
propostas de convênios, sobretudo quanto ao preço 
praticado; ii) que o MS atuasse de forma coordenada 
com o Parlamento e com outros órgãos envolvidos no 
processo orçamentário, de forma a otimizar a 
destinação dos recursos federais conforme as 
necessidades da política de atenção oncológica; iii) que 
o MS aprimorasse a interação entre as suas Unidades, 
ou seja, entre o FNS e a SAS; e iv) que o MS aprimorasse 
as ferramentas de monitoramento da utilização dos 
equipamentos adquiridos por meio de convênios e 
transferências fundo a fundo, bem como das obras 
executadas por meio de contratos de repasses, de 
forma a garantir que os recursos federais aplicados 
estejam, de fato, resultando em benefícios à população 
atendida pelo SUS.  

 

Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União 
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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na Secretaria de Atenção à Saúde e na Diretoria Executiva do Fundo 
Nacional de Saúde, realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço 
n.º 201701501 e em atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, 
de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e 
avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 

 
 
1. Introdução 
 
O Fundo Nacional de Saúde-FNS é a Unidade Orçamentária (UO 36901) responsável 
pela execução financeira dos programas vinculados à administração direta do Ministério 
da Saúde e pela transferência de recursos. A dotação anual para 2016 nessa UO, para 
todos os programas sob responsabilidade do Ministério da Saúde, ultrapassa R$ 110 
bilhões. A maior parte desses recursos (cerca de 66%) é executada por meio de 
transferências a estados, municípios, organismos internacionais e instituições privadas 
sem fins lucrativos. O gráfico a seguir indica a proporção de recursos da UO 36901 
executados em 2016 conforme a modalidade de aplicação, aí incluídas todas as políticas 
sob responsabilidade do Ministério da Saúde. 
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Gráfico 1 – Proporção de recursos executados pelo Fundo Nacional de Saúde por 

modalidade de aplicação 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações do SIAFI 2016. 

O Gráfico 1 revela que a principal modalidade de transferência de recursos federais no 
âmbito do SUS é a fundo a fundo (45%). Essas transferências são realizadas, em sua 
grande maioria, de forma regular e automática pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos 
Fundos de Saúde estaduais e municipais, sem a necessidade de celebração de convênios 
ou instrumentos congêneres. Por outro lado, as transferências fundo a fundo para 
aquisição de equipamentos são realizadas em parcela única, distinguindo-se das usuais 
transferências regulares e automáticas.  

Os convênios e os contratos de repasse são os instrumentos de transferências de recursos 
representados no Gráfico 1 nas modalidades “Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos” 
(1%) e “Outros” (2%). O baixo percentual de transferências via convênio frente ao total 
transferido pelo Ministério da Saúde se alinha à tendência adotada pela União de canalizar 
os recursos para transferências na modalidade fundo a fundo.  

No que tange à Política Nacional de Controle e Combate ao Câncer (PNCCC), uma das 
formas de financiamento consiste na realização de transferências voluntárias a entidades 
públicas e privadas sem fins lucrativos para aquisição de materiais e equipamentos, bem 
como para obras de reforma, ampliação ou construção. 

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde – SAS/MS, o quantitativo de transferências 
cujos objetos envolvam a área de oncologia, aí compreendidas as realizadas por meio de 
convênios, contratos de repasse e as executadas por transferências fundo a fundo 
destinadas a investimento (obras e equipamentos), totalizava 373, tomando por base os 
instrumentos celebrados entre dez/2009 e dez/2015. O valor empenhado para atendimento 
das mencionadas transferências atingiu o montante de R$ 369,3 milhões, sendo R$ 271,4 
milhões pela via convenial, R$ 60,6 milhões por contratos de repasse e R$ 37,3 milhões 
por meio de transferências fundo a fundo. Segue adiante tabela com detalhamento das 
transferências ora tratadas: 

Tabela 1 – Quantitativo de transferências de recursos de investimento em oncologia realizadas 

pelo Ministério da Saúde no período de Dez2009 a Dez2015 – Empenhado x Pago 

Fundo a Fundo 
(Municípios)

45%

Aplicações Diretas
34%

Fundo a Fundo 
(Estados)

16%

Transferências ao 
Exterior

2%

Outros
2%

Instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos

1%
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Tipo de 
Transferência 

Qtde. Valor Empenhado 
(em R$ milhões) 

Valor Pago 
(em R$ milhões) 

% Pago/Empenhado 

Convênio 293 271,4 210,2 77,4 
Contrato de Repasse 38 60,6 52,0 85,8 
Fundo a Fundo* 42 37,3 35,5 95 

Total 373 369,3 297,7 80,6 
Fonte: DAE/SAS/MS (jan/2017). 
* Transferências regidas pela Portaria n° 3.134, de 17/12/2013. 
 

Os objetos das 373 transferências analisadas são variados e podem ser resumidos da 
seguinte forma: 

Quadro 1 – Quantitativo de transferências de recursos de investimento em oncologia 

realizadas pelo Ministério da Saúde no período de Dez2009 a Dez2015 – Tipo de objeto 

Tipo de Objeto Detalhamento Objeto Qtde 
 
 

Equipamento 
 

Acelerador Linear 54* 
Braquiterapia 9 
SDM – Diagnóstico - Câncer de mama 24 
SRC – Diagnóstico e tratamento - Câncer de colo de útero 22 
Equipamentos diversos 203 

Materiais Materiais de uso único 22 
Obra Obras de ampliação, construção ou reforma 39 

Total 373 
Fonte: DAE/SAS/MS (jan/2017). 
* Das 54 transferências para aquisição de aceleradores lineares, 49 foram por convênio e 5 fundo a fundo. 
 

No que se refere ao período de vigência para execução dos recursos transferidos, os 
convênios em quase sua totalidade têm como regra o período de 1 ano; os contratos de 
repasse, normalmente 2 anos; já as transferências fundo a fundo são regidas pela Portaria 
n° 3.134, de 17/12/2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de 
investimentos a estados e municípios para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes. Em seu art. 12, §4º, definiu-se que o prazo máximo para execução dos 
recursos é de 24 meses a partir do efetivo recebimento dos recursos. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar se as transferências realizadas pelo 
Ministério da Saúde para a estruturação de estabelecimentos na atenção oncológica 
contribuem para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Controle e Combate ao 
Câncer. A etapa atual consiste na avaliação de questões relativas à atuação do gestor 
federal, seja a Secretaria de Atenção à Saúde, sejam outras áreas do Ministério da Saúde 
participantes do processo, como é o caso dos Núcleos do Ministério da Saúde nos Estados 
- NEMS e da Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS. 

Nesta etapa, a avaliação visou responder às seguintes questões de auditoria: 
 
1 - A avaliação das propostas de convênios é realizada mediante a utilização de critérios 
adequados?  
 
2 - O monitoramento, o acompanhamento e a fiscalização dos convênios relacionados à 
oncologia estão sendo realizados de modo efetivo por parte da Secretaria de Atenção à 
Saúde-SAS/MS e pelo FNS/MS?  
 
3 - As obras e equipamentos adquiridos no âmbito dos convênios relacionados à oncologia 
estão em funcionamento? 
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Esse relatório está dividido em duas partes, sendo a primeira composta por análises 
gerenciais acerca dos principais aspectos avaliados nessa auditoria. Nessa parte do 
relatório são abordados pontos relacionados à celebração dos instrumentos de 
transferência de recursos, à execução dos objetos pactuados e ao monitoramento dos 
resultados decorrentes das transferências voluntárias realizadas pelo Ministério da Saúde 
na área de oncologia. Na segunda parte constam os registros detalhados sobre as 
impropriedades encontradas. 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
A Secretaria de Atenção à Saúde disponibilizou planilha com informações de 373 
transferências voluntárias cujos objetos estão associados à área oncológica, seja pelo tipo 
de equipamento adquirido, sejam pelas atividades desenvolvidas pela entidade 
convenente na área em questão. A partir das informações apresentadas, foram realizadas 
análises e questionamentos formais ao Ministério da Saúde, o que resultou em alguns 
achados de auditoria sobre os quais discorreremos adiante. 

Visando complementar a análise da política de oncologia executada por meio de 
transferências voluntárias, foram solicitados e analisados 10 processos de convênios 
abrangendo diversos objetos pactuados (acelerador linear, aparelho de braquiterapia, 
mamógrafo, entre outros). A análise desses processos, somada às demais análises 
realizadas no que tange à atuação do gestor federal especificamente quanto à aquisição 
de equipamentos oncológicos, demonstrou a existência de falhas no processo de 
celebração, de execução e de monitoramento das transferências voluntárias, conforme 
sintetizado nas seções a seguir. 

 
- Análises quanto à celebração dos convênios 

A transferência de recursos federais para a aquisição de equipamentos destinados a 
estabelecimentos de saúde pode ser feita por meio da celebração de convênios ou através 
de transferências na modalidade fundo a fundo. Essa segunda modalidade de 
transferência, que dispensa a celebração de instrumentos específicos, se mostra como 
tendência. Já as transferências por meio de convênios têm sido adotadas pelo Ministério 
da Saúde principalmente para viabilizar a execução de emendas parlamentares ao 
orçamento da União, que devem ser obrigatoriamente executadas.  

Nesse cenário onde os convênios são utilizados principalmente para a execução de 
emendas parlamentares, a atuação do Ministério da Saúde na definição das localidades 
que receberão o investimento federal por meio de convênios é limitada. Sobre esse 
aspecto, percebe-se que há uma grande concentração de recursos destinados à 
estruturação de estabelecimentos em oncologia nos estados das regiões Sul e Sudeste. 
Diversos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste não foram beneficiados por 
tais recursos federais, apesar da necessidade de ampliação da oferta de tratamentos 
oncológicos nessas regiões. 

Outra característica importante dos convênios é que estes são celebrados entre a União e 
estabelecimentos de natureza jurídica privada. Já as transferências na modalidade fundo 
a fundo são realizadas com entes governamentais. No que tange à Oncologia, os dados 
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indicam que, apesar da existência dessas duas modalidades, o volume de recursos de 
investimento transferidos por meio de convênios é muito superior ao transferido via fundo 
a fundo, o que revela uma concentração de recursos federais destinados a 
estabelecimentos privados.  

No que diz respeito à atuação do Ministério da Saúde na análise das propostas de 
convênios, verificou-se que as ferramentas utilizadas para a análise dos preços contidos 
nas propostas eram insuficientes e que a implementação do SIGEM conferiu maior 
qualidade à análise dos preços realizada pelo FNS.  

No entanto, no caso específico dos convênios para aquisição de aceleradores lineares, o 
principal referencial de preços do Ministério da Saúde (SIGEM) possui características 
que potencializam os riscos de haver aquisições antieconômicas nos convênios. Foram 
identificados convênios em que os aceleradores lineares foram adquiridos por preços 
muito superiores ao praticado pelo próprio Ministério da Saúde no âmbito do Plano de 
Expansão da Radioterapia. 

Por se tratar de um mercado oligopolizado, entende-se que o Ministério da Saúde deve 
adotar providências de forma a mitigar os riscos de sobrepreços na aquisição de 
aceleradores lineares por meio de convênios, seja por meio da centralização das 
aquisições ou pela celebração de acordos com os fornecedores para a limitação dos preços 
praticados nas transferências voluntárias.      

 

- Análises quanto à execução do objeto das transferências 

Quanto à execução dos objetos das transferências de recursos realizadas pelo Ministério 
da Saúde na área de oncologia, verificou-se a ocorrência de atrasos excessivos que 
prejudicam o acesso da população ao diagnóstico e ao tratamento oncológico. No que se 
refere aos convênios, o prazo médio de vigência nos casos analisados foi de 3,6 anos, 
sendo que o prazo inicialmente previsto era de, em média, 1 ano.  

Nesse contexto, estima-se que cada ano de atraso na instalação dos 491 aceleradores 
lineares objetos dos convênios analisados resulta em cerca de 30 mil portadores de câncer 
sem acesso ao devido tratamento.  

Dentre as causas identificadas para esses atrasos, destacam-se a demora na transferência 
de recursos por parte do Ministério da Saúde, a inexistência de estrutura adequada para a 
instalação do equipamento adquirido por meio do convênio, a ocorrência de problemas 
aduaneiros, dentre outros.  

 

- Análises quanto ao monitoramento das transferências 

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é a Unidade responsável pela celebração e execução 
de convênios no Ministério da Saúde. No que diz respeito aos convênios na área de 

                                                 
1 No universo de transferências analisadas, 49 convênios referem-se à aquisição de acelerador linear; outros 
5 aceleradores lineares tiveram recursos para aquisição transferidos mediante a modalidade fundo a fundo. 
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oncologia, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) atua como unidade técnica responsável 
pelas análises relacionadas à viabilidade das propostas recebidas e pelas implicações 
dessas transferências na rede assistencial.  

Nesse sentido, verificou-se que a SAS monitora a execução de alguns convênios 
considerados estratégicos, principalmente aqueles relacionados à aquisição de 
aceleradores lineares, de aparelhos de braquiterapia, de mamógrafos e de colposcópios. 
Esse monitoramento é feito de forma pouco estruturada e sujeita a inconsistências, uma 
vez que as principais competências relacionadas às transferências voluntárias no 
Ministério da Saúde são atribuídas ao FNS. Foram identificadas, inclusive, diversas 
transferências voluntárias de grande materialidade relacionadas à atenção oncológica que 
não constam na relação de transferências informada pela SAS, denotando que a área 
técnica possui atuação limitada sobre essas transferências. 

Quanto à atuação do FNS, verificou-se que o monitoramento das transferências é 
insuficiente para assegurar que os objetivos serão efetivamente atingidos, isso porque a 
atuação do FNS é focada no cumprimento dos planos de trabalho e da execução financeira 
dos recursos pelo convenente. Dessa forma, os objetivos dos convênios na área de 
oncologia são considerados atendidos após a verificação, por parte do FNS, de que os 
equipamentos estão em funcionamento, inexistindo análises quanto à efetiva prestação de 
serviços à população, sobretudo a usuários do SUS.    

Considerando essa fragilidade, buscou-se analisar se as transferências voluntárias para a 
aquisição de aceleradores lineares estão contribuindo para o aumento do quantitativo de 
procedimentos de radioterapia realizando no SUS. Com base nas informações contidas 
nos sistemas de informações oficiais, verificaram-se aumentos significativos na oferta de 
procedimentos em 6 estabelecimentos beneficiários de convênios. Entretanto, outros 6 
estabelecimentos não apresentaram aumento na oferta de procedimentos compatível com 
o equipamento financiado. Além disso, foram identificadas inconsistências nos sistemas2 
de informações oficiais do SUS, o que prejudica o monitoramento da utilização dos 
equipamentos financiados pelo Ministério da Saúde. 

 

- Recomendações 

Visando elidir as falhas descritas nesse relatório e aprimorar os processos relacionados à 
execução de convênios na área de oncologia, são emitidas recomendações para diferentes 
unidades do Ministério da Saúde, conforme detalhado a seguir: 

- Recomendações para a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

- Promover rodada de negociação junto às empresas Varian e Elekta com o intuito de 1) 
buscar a redução dos preços praticados pela empresa nas vendas de aceleradores lineares 
às entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos recebedoras de recursos federais 
para aquisição desses equipamentos; 2) adequar os preços apresentados ao 
PROCOT/SIGEM aos preços de mercado. 
 

                                                 
2 SIA: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS; CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde. 
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- Avaliar a possibilidade de instituir ata de registro de preços e de realizar compras 
centralizadas de equipamentos para atender às emendas parlamentares, de forma a obter 
a maior economicidade possível. 

- Estabelecer a anuência da área técnica finalística como requisito obrigatório para a 
alterações na execução dos convênios celebrados nos casos em que haja impacto na 
assistência oncológica.  

- Submeter à SAS/MS as solicitações de aditamento de prazo de convênios relacionados 
à política oncológica, exceto as decorrentes de atraso na transferência de recursos ao 
convenente, alterando, se necessário, a Portaria GM/MS nº 1.754/2004. 

- Providenciar a transferência dos recursos financeiros no prazo máximo de 60 dias após 
a aprovação dos convênios, salvo nos casos de indisponibilidade financeira.  

- Incluir, como critérios a serem verificados para a aprovação dos convênios na área de 
oncologia, verificações acerca das condições mínimas necessárias para a prestação de 
serviços no SUS, tais como a existência de profissionais especializados, de contratos ou 
instrumentos congêneres com o SUS e de outros critérios definidos pela área técnica. 

 

- Recomendações para a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

- Elaborar, anualmente, documento identificando as localidades que possuem maior 
carência de investimentos na área de oncologia (diagnóstico e tratamento) e utilizar tais 
informações como critério para a aprovação das propostas de convênios. Esse documento 
deve ser divulgado a parlamentares sempre que pertinente, visando alocar recursos de 
convênios de forma condizente com as necessidades assistenciais. 

- Avaliar a produção ambulatorial de radioterapia dos estabelecimentos beneficiados com 
recursos federais para aquisição de aceleradores lineares e adotar as providências cabíveis 
nos casos de produção abaixo dos parâmetros mínimos estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde. 

- Estabelecer critérios para validação da produção de radioterapia inserida no SIA/SUS 
de acordo com informações relativas aos equipamentos registrados no CNES do referido 
estabelecimento. 

- Apurar as causas das divergências identificadas entre a produção informada no SIA/SUS 
e a especificação dos equipamentos registrados no CNES e adotar as medidas cabíveis 
para os casos de inconsistência na produção aprovada. 

- Analisar a pertinência de financiamento da infraestrutura necessária à instalação dos 
aceleradores lineares. 

- Instituir ferramenta automatizada voltada à identificação de inconsistências na produção 
ambulatorial e hospitalar relativa à radioterapia apresentada pelos estabelecimentos de 
saúde, estendendo o uso da ferramenta para os demais procedimentos custeados com 
recursos federais. 
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- Apresentar, no CNES, informação acerca da origem do recurso federal que financiou a 
aquisição do equipamento (convênio, fundo a fundo, TED, Plano de Expansão da 
Radioterapia). 
 

- Recomendações para a Secretaria-Executiva (SE/MS) 

- Ajustar as cláusulas dos convênios a serem celebrados de modo que o convenente 
assuma o compromisso de utilizar os equipamentos adquiridos exclusivamente no SUS e 
de acordo com os parâmetros de produção ambulatorial estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde, salvo nos casos de comprovada inexistência de demanda para usuários do SUS.  

- Instituir mecanismos para que a produção ambulatorial informada no SIA/SUS indique 
qual equipamento de radioterapia registrado no CNES foi utilizado no procedimento. 

 
 
 
3. Conclusão 
 
O presente trabalho objetivou avaliar a contribuição das transferências voluntárias para o 
alcance dos objetivos da Política Nacional de Controle e Combate ao Câncer e, para tanto, 
foram analisados aspectos relativos à celebração dos instrumentos de transferência de 
recursos, sua execução e monitoramento. 

A avaliação empreendida identificou falhas cuja ocorrência impactam negativamente no 
atingimento dos objetivos da política oncológica desenvolvida pelo Ministério da Saúde 
a partir da transferência de recursos a entidades filantrópicas e públicas. Dentre os 
problemas constatados, podem ser destacados:  falhas na alocação dos recursos, 
implicando o não preenchimento de vazios assistenciais;  atrasos excessivos na execução 
dos convênios e contratos de repasse, com consequente retardo do início do tratamento 
radioterápico; falhas no processo de avaliação dos preços praticados nos convênios; e 
ausência de incremento na realização de procedimentos de radioterapia com uso de 
acelerador linear, nada obstante o aumento de casos novos previstos anualmente. 
Adicionalmente, constataram-se divergências expressivas entre a produção de 
radioterapia informada no SIA/SUS e a quantidade e tipos de aceleradores lineares 
registrados no CNES.  

Diante dos exames efetuados nessa auditoria, seguem as conclusões relativas à cada 
questão explorada: 

 

1 - A avaliação das propostas de convênios é realizada mediante a utilização de 
critérios adequados?  

Quanto à aquisição de aceleradores lineares via convênio, os exames indicam que os 
preços praticados não são os mais vantajosos para a Administração Pública, dando 
margem para utilização de outras modalidades de aquisição que permitam ganhos de 
escala e aumentem as possibilidades de instalação adequada e tempestiva do 
equipamento.  
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Outro aspecto importante diz respeito à natureza das transferências de recursos pelo 
Ministério da Saúde. Verifica-se uma tendência de diminuição da discricionariedade do 
Ministério da Saúde em definir a localidade e o tipo de estabelecimento que será 
estruturado com recursos federais. Nesse cenário, deve-se empreender esforços para que 
a alocação dos recursos seja adequada às necessidades da Política Nacional de Controle 
e Combate ao Câncer, mesmo quando o poder decisório não couber exclusivamente à área 
técnica do Ministério da Saúde.  

 

2 - O monitoramento, o acompanhamento e a fiscalização dos convênios 
relacionados à oncologia estão sendo realizados de modo efetivo por parte da 
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS e pelo FNS/MS?  

Percebe-se que há pouca coordenação entre a área técnica (SAS) e a área responsável pela 
execução dos convênios (FNS). Essa fragilidade aumenta o risco de que os objetivos dos 
convênios não sejam efetivamente alcançados, mesmo quando os requisitos para a sua 
aprovação sejam cumpridos. Foram identificadas situações em que foram tomadas 
decisões durante a execução dos convênios que tiveram impacto direto na rede de atenção 
oncológica do SUS, sem que houvesse a participação efetiva da área técnica.   
 

3 - As obras e equipamentos adquiridos no âmbito dos convênios relacionados à 
oncologia estão em funcionamento? 

Os exames efetuados demonstram que parte das transferências voluntárias de recursos 
realizadas pelo Ministério da Saúde ainda não surtiu o efeito esperado, especialmente em 
razão da excessiva demora para implantação das soluções de radioterapia nos 
estabelecimentos recebedores dos recursos. Tais atrasos, quando considerados os 49 
aceleradores lineares objeto dos convênios ora avaliados, redundam na ausência de acesso 
ao tratamento radioterápico a cerca de 30 mil pacientes ao ano, montante calculado a 
partir de estimativas da OMS sobre a capacidade de atendimento de cada novo acelerador 
linear colocado em uso. 

Além dos atrasos excessivos e recorrentes na execução dos convênios, verificou-se que 
em alguns casos não houve aumento na quantidade de procedimentos realizados pelos 
estabelecimentos de saúde que celebraram convênios com o Ministério da Saúde. Essas 
informações, extraídas do SIA/SUS, indicam que apesar da destinação de recursos 
federais a essas instituições, não houve aumento da oferta de tratamentos oncológicos a 
pacientes do SUS.  

Em suma, apesar de consistir em uma das principais formas de estruturação de 
estabelecimentos de saúde que atendem o SUS, as transferências de recursos realizadas 
via convênios, fundo a fundo e contratos de repasses apresentam falhas que prejudicam o 
alcance de seus objetivos, principalmente o de aumentar a oferta de tratamentos no SUS. 

Para viabilizar o alcance desses objetivos por meio da transferência de recursos, é 
necessário que o Ministério da Saúde aprimore as ferramentas para análise das propostas 
de convênios, sobretudo quanto ao preço praticado. Além disso, o Ministério da Saúde 
deve atuar de forma coordenada com o Parlamento e com outros órgãos envolvidos no 
processo orçamentário, de forma a otimizar a destinação dos recursos federais disponíveis 
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conforme as necessidades da política de atenção oncológica no nível federal. Essa 
compatibilidade entre a área técnica e a transferência de recursos deve ser aprimorada 
também no que se refere à interação entre as Unidades do Ministério da Saúde, ou seja, 
entre o Fundo Nacional de Saúde e a Secretaria de Atenção à Saúde. 

Por fim, o aprimoramento das ferramentas de monitoramento da utilização dos 
equipamentos adquiridos por meio de convênios e transferências fundo a fundo, bem 
como das obras executadas por meio de contratos de repasses, é fundamental para garantir 
que os recursos federais aplicados estejam, de fato, resultando em benefícios à população 
atendida pelo SUS.  

  

 
Brasília/DF, 06 de abril de 2018. 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Saúde 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201701501 
 
1 ASSIST. AMBULAT. E HOSPITALAR ESPECIALIZADA   

1.1 APER.,AVAL. E DESEN. AÇÕES E SERV. ONCOLOGIA   

1.1.1 APER.,AVAL. E DESEN. AÇÕES E SERV. ONCOLOGIA   

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Análise sobre a natureza das transferências de recursos realizadas pelo Ministério 
da Saúde para a estruturação de estabelecimentos em oncologia 
 
Fato 
 
Para avaliar a atuação do Ministério da Saúde na gestão das transferências de recursos 
para a estruturação de estabelecimentos de saúde, é necessário analisar a origem de tais 
recursos e as modalidades de transferência mais utilizadas. Sobre esse aspecto, verifica-
se que a causa principal da realização de transferências de recursos do Ministério da 
Saúde diretamente a instituições privadas sem fins lucrativos é a execução de emendas 
parlamentares. Sobre esse aspecto, é importante destacar que o Poder Executivo elabora 
e encaminha anualmente ao Congresso Nacional a Proposta de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) contendo os valores que o Governo Federal julga necessários para a execução 
dos programas. Esses valores constantes no PLOA são chamados de “Recursos do 
Programa”. 

Durante o processo legislativo do orçamento, o Congresso Nacional pode propor 
alterações na proposta encaminhada pelo Poder Executivo, destinando recursos 
financeiros a políticas e a localidades específicas definidas pelos parlamentares. Esses 
valores introduzidos no orçamento pelo Poder Legislativo são chamados de “Recursos de 
Emendas”.  

A partir da Emenda Constitucional nº 86/2015, que instituiu o chamado “orçamento 
impositivo”, as emendas parlamentares ao orçamento da União passaram a ser de 
execução obrigatória, o que levou o Governo Federal a instituir mecanismos mais 
aprimorados para o monitoramento da execução dessas emendas.  

Dessa forma, os instrumentos hábeis para a execução das emendas parlamentares 
destinadas à estruturação e estabelecimentos privados que atuam no SUS são os 
convênios e os contratos de repasses, ao passo que as transferências na modalidade fundo 
a fundo são destinadas a estabelecimentos públicos. Nesse contexto, percebe-se que os 
convênios atualmente celebrados pelo Ministério da Saúde são voltados, basicamente, 
para viabilizar a execução de emendas parlamentares. O Gráfico 02 a seguir indica a 
origem dos recursos dos 49 convênios celebrados pelo Ministério da Saúde para a 
aquisição de aceleradores lineares analisados nessa auditoria.  
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Gráfico 2 – Origem dos recursos dos convênios celebrados pelo Ministério da Saúde 

para aquisição de aceleradores lineares 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações do SICONV. 

 

O Gráfico 2 revela que todos os convênios para aquisição de aceleradores lineares 
celebrados em 2014 e 2015 decorrem de emendas parlamentares. Por outro lado, os 
convênios celebrados antes de 2014 eram, na sua maioria, decorrentes de recursos do 
programa. Isso revela que, com a manutenção desse cenário, tende-se a diminuir o nível 
de ingerência do Ministério da Saúde nas definições acerca da alocação dos recursos de 
convênios, uma vez que cabe aos parlamentares a definição de como e onde os recursos 
serão alocados. 

Trata-se de um risco que, se não for adequadamente tratado, pode gerar alocação 
ineficiente de recursos federais, uma vez que, ao elaborar a emenda, o parlamentar pode 
desconsiderar informações globais acerca da demanda por ações e serviços de saúde. 
Nesse sentido, os recursos podem ser destinados a municípios ou instituições que não 
necessitam de novos investimentos, em detrimento de localidades que possuem grande 
carência. Além disso, pode desconsiderar outros fatores que, no futuro, podem 
inviabilizar o adequado funcionamento do serviço implantado, tais como disponibilidade 
de mão de obra, previsão de recursos para custeio do serviço, entre outros. 

Um possível efeito dessa diminuição do poder discricionário do Ministério da Saúde em 
definir a alocação desses recursos é a preponderância de transferências destinadas ao 
financiamento de estabelecimentos privados em detrimento de estabelecimentos públicos, 
uma vez que das 373 transferências analisadas nessa auditoria, somente 42 (11,26%) 
foram executadas na modalidade fundo a fundo (destinada exclusivamente a entes 
públicos), enquanto  331 (88,74%) são convênios e contratos de repasse (destinados 
principalmente a estabelecimentos privados).  

 
 
 
##/Fato## 

R$ 0

R$ 5.000.000

R$ 10.000.000

R$ 15.000.000

R$ 20.000.000

R$ 25.000.000

R$ 30.000.000

R$ 35.000.000

R$ 40.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROGRAMA EMENDA



 

Dinheiro público é da sua conta www.portaldatransparencia.gov.br 
13 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Risco de aquisições públicas antieconômicas devido a discrepâncias entre os preços 
praticados em convênios para a aquisição de equipamentos de radioterapia em 
comparação com aqueles praticados em aquisição com o mesmo objeto realizada 
pelo Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar a atuação do Ministério da Saúde na avaliação dos preços 
contidos nas propostas de convênios na área de oncologia, foram analisados processos e 
os sistemas de informações utilizados. No âmbito do Ministério da Saúde, as propostas 
de convênios são analisadas pelo Departamento de Atenção Especializada – DAE/SAS, 
no que se refere ao Parecer de Mérito, e pela Coordenação de Análise de Investimentos e 
Infraestrutura - COAINF/FNS, no que diz respeito ao Parecer Técnico-Econômico.   

No exame de 10 processos de convênios da área de oncologia, verificou-se ausência de 
detalhamento das análises dos valores apresentados nas propostas de convênios, uma vez 
que os pareceristas restringem-se a mencionar, em textos padronizados, os parâmetros 
utilizados. Esses textos padronizados apresentam-se das seguintes formas: “... 
considerando as informações de preços colhidas no âmbito deste Ministério...” – 
convênios mais antigos; ou “as análises das estimativas de preço apresentadas na 
presente proposta utilizaram como parâmetros informações de pregões presenciais e 

eletrônicos, cotações de fornecedores especializados e sistemas com estimativas de 

preços de tecnologias médicas ...” – nos convênios mais recentes.  

A principal ferramenta utilizada pelo Ministério da Saúde na análise das propostas de 
convênios é o Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais 
(SIGEM), que contém a relação de equipamentos financiáveis pelo Ministério da Saúde, 
e a indicação de especificações e preços. Essas variáveis (especificações e preços) são 
obtidas a partir da análise de informações técnicas e econômicas captadas por meio do 
Programa de Cooperação Técnica (PROCOT), gerenciado pelo Fundo Nacional de Saúde. 
Destaca-se que as informações do SIGEM, apesar de representarem a principal 
ferramenta na análise das propostas, não possuem caráter impositivo, podendo haver 
aprovações de propostas com valores superiores ao contido no SIGEM. 

No que se refere a aceleradores lineares, o SIGEM contém três tipos de equipamentos 
financiáveis. O quadro a seguir indica o comparativo de preços do acelerador linear de 
fótons e elétrons entre o SIGEM e o Contrato nº 134/2013 celebrado entre o Ministério 
da Saúde e a empresa Varian Medicam System no âmbito do Plano de Expansão da 
Radioterapia:  

Quadro 2 – Comparativo entre os preços de referência do SIGEM  e os preços praticados 

no Contrato nº 134/2013 

EQUIPAMENTO VALOR SIGEM 
(A) 

VALOR CONTRATO 
134/2013 (B) 

DIFERENÇA (A-B)_ 

Acelerador Linear de 
Fótons e Elétrons (dual 
15 MV) 

R$ 4.345.440,00 R$ 1.223.208,63 R$ 3.122.231,37 

Fonte: SIGEM e Contrato nº 134/2013 
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O preço sugerido no SIGEM, utilizado pelo Ministério da Saúde como principal 
parâmetro na análise de convênios, é mais do que o triplo do preço praticado pelo próprio 
Ministério da Saúde no âmbito do Contrato nº 134/2013. Essa diferença de preços é 
significativa mesmo considerando que o preço praticado no Contrato nº 134/2013 contém 
ganhos de escala decorrentes da grande quantidade de equipamentos adquiridos, 
sobretudo porque o mercado de aceleradores lineares no Brasil é oligopolista, uma vez 
que, atualmente, somente duas empresas fornecem esses equipamentos. 

Devido a essa distorção de preços, corre-se o risco de que o preço praticado em uma 
compra pública (financiada por meio de convênio firmado com o Ministério da Saúde) 
seja até o triplo do preço praticado em outra compra pública com o mesmo fornecedor e 
com a mesma fonte de recursos (Contrato nº 134/2013). Para efeito ilustrativo, segue 
relação convênios para aquisição de aceleradores lineares celebrados após o Contrato nº 
134/2013 e os respectivos preços praticados: 

 

Quadro 3 – Exemplos de preços praticados em convênios para aquisição de aceleradores 

lineares e sua proporção em relação ao preço praticado no Contrato nº 134/2013 

Convênio Ano da 
compra 

Preço do Acelerador 
Linear - Convênio 

Percentual ref. Preço Convênio x 
Contrato nº 134/2013 (Plano de 

Expansão) 
762109 2014 3.812.742,00 312% 
778082 2014 2.196.982,01 180% 
780603 2014 2.400.000,00 196% 
781906 2014 2.143.664,74 175% 
811818 2014 2.919.987,23 239% 

Fonte: SICONV e Contrato nº 134/2013 

Os casos mencionados no Quadro 3 representam uma amostra de preços praticados nas 
licitações realizadas pelos convenentes e refletem a majoração de tais preços quando 
comparados ao praticado no Contrato nº 134/2013 (Plano de Expansão da Radioterapia). 
Por outro lado, percebe-se que esses preços praticados nos convênios ficaram abaixo do 
preço de referência contido no SIGEM, revelando que essa referência serve, na prática, 
como teto para os valores efetivamente praticados nos convênios. Isso revela a 
necessidade de ajustar o valor indicado no SIGEM, de modo a refletir mais 
adequadamente os preços praticados no mercado (tais como nos convênios supracitados) 
e induzir a diminuição dos preços praticados em convênios futuros, considerando, 
inclusive, os valores praticados no âmbito do Contrato nº 134/2013. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
- O valor de referência para a aquisição de aceleradores lineares contido no SIGEM é 
superior aos preços praticados nos convênios celebrados pelo Ministério da Saúde. 

- O valor de referência para a aquisição de aceleradores lineares contido no SIGEM não 
considera o valor praticado no âmbito do Contrato nº 134/2013. 

- O Ministério da Saúde não atuou junto aos fornecedores no sentido de negociar os preços 
praticados nos convênios na área de oncologia. 

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
No que diz respeito ao conteúdo dos pareceres técnico econômicos, a Diretoria Executiva 
do Fundo Nacional de Saúde se manifestou nos seguintes termos: 
 

“A análise técnico-econômica de equipamentos médicos, conteúdo do parecer 
emitido sob responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde, visa avaliar, com base 
na descrição e detalhamento das especificações técnicas apresentadas, somente a 
compatibilidade técnico-econômica de Equipamentos/Materiais Permanentes 
pleiteados, abstraindo-se aspectos relacionados à habilitação do proponente e seus 
dirigentes, mérito da proposta, viabilidade e sustentabilidade do pleito, e questões 
de natureza jurídico/legais e contábil/financeiras. 

Essa atividade tem como principal finalidade a adequação das propostas, visando 
à máxima racionalidade dos recursos financeiros disponíveis, sem sobrepreços, 
livres de eventuais vícios de direcionamento e problemas relacionados à execução 
do projeto. 

Para cumprir essa tarefa de tamanha responsabilidade para o Ministério da Saúde, 
a Coordenação de Análise de Investimentos e Infraestrutura - COAINF/FNS vem, 
desde o ano de 2009, buscando formas de proporcionar ferramentas apropriadas 
para a emissão de pareceres bem fundamentados. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde formalizou, através da Portaria GM/MS 
n.3134, de 17 de dezembro de 2013, a Relação Nacional de Equipamentos e 
Materiais Permanentes financiáveis para o SUS – RENEM e o Programa de 
Cooperação Técnica – PROCOT, que consolidou, sob a ótica da publicidade e 
transparência, programas essenciais para a gestão de investimentos em 
equipamentos e materiais permanentes financiáveis para o SUS. 

Tais ferramentas podem ser traduzidas – resumidamente - na capacidade de acesso 
rápido às fontes fidedignas de informações técnicas-econômicas e uma contínua 
capacitação em relação às tecnologias em saúde disponíveis no mercado. 

Oportuno citar a existência, no parecer, conforme descrição abaixo, do indicativo 
resumido da metodologia aplicada nas análises, que citam as referências das regras 
estabelecidas para a RENEM/SIGEM e PROCOT, formalizada pela Portaria 
citada, bem como as regras vinculantes ao PROCOT. Inclui-se, ainda, pesquisas 
em fontes internacionais, como o conteúdo do ECRI Institute. 

‘As análises das estimativas de preço apresentadas na presente proposta 
utilizaram como referência o SIGEM - Sistema de Informação e 
Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde, 
composta pela RENEM que é a Relação Nacional de Equipamentos e 
Materiais Permanentes financiáveis para o SUS, bem como, o PROCOT - 
Programa de Cooperação Técnica, que é um banco de dados do Ministério 
da Saúde, que contém informações de pregões presenciais e eletrônicos, 
cotações de fornecedores especializados, além de pesquisas em sistemas 
com estimativas de preços de tecnologias médicas, como o ECRI Institute. 
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Para maiores informações sobre formação de preço dos itens da RENEM 
consulte o site do SIGEM: <www.sigem.saude.gov.br>' 

Para tal, cumpre esclarecer que não seria producente a inserção de todo o conteúdo 
relacionado a metodologia de análise e avaliação de preço praticados, em detalhes, 
pois tornaria o corpo do parecer extremamente extenso e de difícil compreensão 
para o alcance do real objetivo, que se traduz na indicação do objeto aprovado e 
seus valores, para fins de formalização da proposta de investimento. A síntese ora 
citada acima, baseada nos critérios estabelecidos pela Portaria, e por consequente 
detalhamento das regras do PROCOT e SIGEM, apontam a sistemática de análise 
e avaliações, disponíveis nos sítios eletrônicos (<www.sigem.saude.gov.br> e 
<www.procot.saude.gov.br>), que trazem de maneira detalhada, os critérios 
adotados. 

De modo complementar, é disponibilizado no sítio eletrônico do Fundo Nacional 
de Saúde – FNS, no momento do cadastro das propostas de investimentos, um 
Manual dos Critérios para Análise Técnico-Econômica (anexo), para que toda 
entidade habilitada para cadastro de propostas tenha conhecimento de todo o 
processo de análise, além do embasamento técnico/legal, que permite ao 
proponente conhecer a regra de negócio. 

Para fins de maior explanação, em anexo constam duas Notas Técnicas emitidas 
no âmbito do MS, sendo a primeira para demonstrar o processo de formação dos 
preços dos itens da RENEM e a segunda para demonstrar o comparativo dos 
preços praticados no SIGEM e no Plano de Expansão da Radioterapia para o item 
acelerador linear. 

Quanto à citação da memória de cálculo, importa informar que se traduz nos 
orçamentos do custo de cada item, com as composições estabelecidas pelos 
diversos fornecedores que são consultados anualmente para a atualização dos 
preços praticados no mercado. De toda forma, é inviável a inserção, no parecer, 
da cotação enviada pelos fornecedores, tendo em vista que, considerando as regras 
do PROCOT, definidas através de seu manual (anexo) e Portaria, deve-se garantir 
o sigilo das informações repassadas pelas empresas ao Ministério, tendo como 
princípio os conceitos de compliance, pois o conteúdo das informações são 
estratégicos para a concorrência de mercado. 

Assim, considerando que a recomendação da Coordenação-Geral de Auditoria da 
Área de Saúde-CGSAU propõe uma “desnaturação” do parecer emitido sob a 
responsabilidade deste FNS, e ainda, do RENEM e PROCOT, postula-se a sua 
não manutenção, face à completa inviabilidade técnica e jurídica de 
implementação.” 

 

Quanto ao preço de referência dos aceleradores lineares indicado no SIGEM, a 
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde se manifestou nos seguintes termos 
em relação ao relatório preliminar: 
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“As recomendações I e II estão relacionadas à observação de que os preços 
praticados na formalização de convênios para a ação de oncologia são menos 
vantajosos do que os praticados no Plano de Expansão de Serviços de 
Radioterapia, instituído para implementar os termos da Portaria GM/MS 
931/2012, viabilizando o financiamento de projetos de criação, ampliação e 
qualificação de hospitais habilitados em Oncologia, atendendo vazios 
assistenciais e demandas regionais de assistência oncológica. 

As conclusões dos achados ainda delimitam que as aquisições de equipamentos 
financiados por convênios não inseridos naquele Plano de Expansão viabilizam 
compras antieconômicas, além de comprometerem a instalação tempestiva e 
utilização adequada do equipamento. 

Assim, com a máxima vênia às percepções dos trabalhos realizados e os registros 
contidos no Relatório ora avaliado, entende-se que duas ações distintas, com 
premissas também distintas estão a se confundir. E para demonstrar tal conclusão, 
passa-se, primeiramente à exposição do significado do Sistema de Informação e 
Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o 
SUS-SIGEM, seu universo de aproveitamento/utilização, além de certa 
inviabilidade de se inverter a ótica de atuação desse Sistema para adaptá-la a uma 
ação peculiar, extremamente delimitada, que é o Plano de Expansão. 

Assim, o SIGEM é uma ferramenta que permite acesso rápido às fontes de 
informações técnicas-econômicas disponibilizadas pelo Programa de Cooperação 
Técnica (PROCOT), com o intuito de agilizar a emissão de pareceres técnicos 
bem fundamentados e padronizados. Trata-se de uma ferramenta referencial 
(frise-se), que é utilizada para administrar o banco de dados do Ministério da 
Saúde dos itens pertencentes à Relação Nacional de Equipamentos e Materiais 
Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM), onde são gerenciadas, 
pontualmente, as informações técnicas e econômicas, além de disponibilizar 
informações das configurações que são permitidas e não permitidas dos itens da 
RENEM, para orientar a elaboração das especificações técnicas, como também a 
estruturação dos serviços, além das especificações e dos preços sugeridos pelo 
Ministério da Saúde e outras informações relacionadas aos equipamentos e 
materiais permanentes financiáveis. 

Trata-se, portanto, de uma ferramenta que não intenta promover tabelamento de 
preços, e sim, promover referência dos mesmos, especialmente em razão de os 
pactos conveniais envolverem atos posteriores à sua formalização pertinentes à 
obrigatoriedade de estabelecimento de certamente licitatório (e para os quais o 
SIGEM não tem qualquer ingerência), onde os interessados responderão 
norteando-se por seus preços praticados no mercado com vistas a atender aos 
anseios e especificações técnicas de quem promove tal chamada – medida essa 
superada e inexistente no Plano de Expansão, eis que o Ministério da Saúde já 
realizou pregão em 2013, do qual saiu vencedora a empresa Varian Medical Inc., 
cujo preço diferenciado pautou-se, entre uma série de questões, na transferência 
de tecnologia, capacitação, construção de fábrica no Brasil, entre outras medidas 
obviamente insuperáveis em outras pactuações, especialmente as promovidas em 
outros convênios pontuais firmados neste âmbito ministerial. 
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Tratando-se de uma ferramenta referencial, e não impositiva quanto aos preços 
(impositiva apenas quanto à configuração permitida a ser utilizada no SUS), a 
RENEM e o SIGEM, são atualizados anualmente de acordo com as necessidades 
de prestação de serviço para o atendimento ao SUS, além de estarem divulgados 
no site do FNS, qual seja, http://portalfns.saude.gov.br/atualizacoes-renem-sigem. 

Dessa forma, é possível conceber que o SIGEM se presta a referenciar os itens, 
suas especificações técnicas e econômicas norteadoras de outros tipos de 
transferências, especialmente as conveniais alheias ao Plano de Expansão, 
mostrando-se, portanto, como a ferramenta macro, em face da excepcionalidade 
do Plano de Expansão, eis que as contrapartidas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde com a empresa Varian Medical Inc. são de extensão impraticável a outros 
contratantes em âmbito convenial. 

Assim, não se mostra proporcional e adequado inverter a ótica de um sistema de 
referência e de reconhecimento internacional, modificando sua essência de coleta 
referencial e respeitadora dos interesses de mercado (nele, inclusive, o Ministério 
da Saúde não detém poder intervencionista) para adequá-lo aos preços praticados 
em uma ação excepcional, que é o Plano de Expansão. Pensar assim é o mesmo 
que exigir que a exceção modifique a regra! 

Considerando que o espirito da preocupação dos técnicos da CGSAU reside no 
importante e inexcusável princípio da economicidade, e ainda, que a ferramenta 
atua em plano distinto do promovido pelo Plano de Expansão, o apontamento, a 
exemplo de outros constantes no Relatório, especialmente nos achados de 
auditoria, não deveria utilizar-se da terminologia “falhas”, eis que elas, como 
explanado para os itens em comento, inexistem. 

Ainda pensando no espirito da recomendação, o máximo que se poderia esperar 
da preocupação relativa aos preços praticados no Plano de Expansão e os 
informados ao SIGEM, não seria inverter a ótica já praticada nesse sistema, e sim 
a realização de reunião de sensibilização do oferecimento de preços distoantes do 
Plano de Expansão com os responsáveis pelos equipamentos, mas frisando que tal 
medida, por envolver atos de agentes de mercado para os quais este FNS ou a 
Pasta Ministerial não detém poder de intervenção mercadológica, pode mostrar-
se efetiva ou não, especialmente porque os preços até então ofertados e registrados 
no SIGEM encontram-se no plano de liberdade de atuação de mercado, inclusive 
chancelada constitucionalmente no art. 170 e seguintes. 

Dessa forma, pugna-se que as duas “falhas” registradas no Relatório ora analisada 
sejam excluídas do mesmo, por se mostrarem inadequadas e inexequíveis, ou, de 
forma alternativa, que a relativa à atualização de preços no SIGEM seja alterada, 
primeiramente por não se tratar de falha, e em segundo plano para contemplar 
apenas sugestão de realização de roda de negociação com os agentes de mercado, 
sensibilizando-os para os preços praticados no Plano de Expansão, mas sem 
qualquer comprometimento como sucesso de tal medida, eis que se trata de um 
típico caso fortuito, estranho à vontade da administração.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 
As análises efetuadas no âmbito da auditoria sobre a amostra de convênios celebrados 
pelo Ministério da Saúde indicaram fragilidades no conteúdo dos pareceres técnico-
econômicos emitidos pelo FNS e que subsidiam a aprovação dos convênios. Em resumo, 
essas fragilidades consistem na ausência de informações detalhadas sobre a adequação 
dos preços dos equipamentos contidos nas propostas, o que prejudica aferir se as 
avaliações do Ministério da Saúde sobre esse aspecto são adequadas. 

Quanto a esse aspecto, há de se destacar que o Ministério da Saúde tem desenvolvido 
mecanismos e ferramentas voltadas a dar objetividade e transparência aos valores 
praticados nos convênios, tais como o SIGEM e o PROCOT. Nesse sentido, entende-se 
como pertinente a colocação do FNS de que não é necessário detalhar as metodologias 
adotadas nessas ferramentas em todos os pareceres, bastando somente a menção de que 
os preços apresentados foram analisados com base nessas ferramentas, sobretudo o 
SIGEM. 

Dessa forma, em que pese a fragilidade dos pareceres mais antigos que foram analisados 
no âmbito dessa auditoria, entende-se que não é pertinente a emissão de recomendação 
voltada a ajustar o conteúdo dos pareceres técnico-econômicos, uma vez que, atualmente, 
as análises sobre os preços são feitas com base no SIGEM. 

Já no que diz respeito ao preço dos aceleradores lineares indicado no SIGEM, cabe 
ressaltar a importância dessa ferramenta no processo de definição dos preços praticados 
nos convênios celebrados pelo Ministério da Saúde. Apesar de se tratar de uma 
“ferramenta referencial”, conforme frisado pelo gestor na manifestação supracitada, trata-
se da única ferramenta oficial para esse fim e, por isso, é seguro concluir que os preços 
contidos no SIGEM são utilizados intensivamente pelos proponentes no processo de 
formulação da proposta dos convênios.  

Nesse contexto, faz sentido imaginar um fluxo de informações que se retroalimentam, 
onde o SIGEM considera informações sobre transações realizadas no mercado para 
definir um referencial de preços. Esse referencial, por sua vez, será utilizado para balizar 
transações futuras, fechando um ciclo onde o SIGEM passa a ter influência sobre os 
preços praticados no mercado. 

Isso fica mais patente em um setor como o de equipamentos de radioterapia no qual o 
principal consumidor é o próprio Estado, ou seja, onde a maior parte das transações 
comerciais são realizadas tendo o SIGEM como referencial. Com isso, ao adotar o 
SIGEM como referencial para avaliar a adequação das propostas de convênios recebidas, 
o Ministério da Saúde estabelece uma espécie de teto para aquele item.  

Nesse sentido, a equipe de auditoria discorda do entendimento exarado pelo gestor de que 
o Ministério da Saúde não detém poder intervencionista no mercado de equipamentos de 
radioterapia. A interpretação do órgão de controle interno é de que por ser o principal 
consumidor do mercado, seja pelas aquisições diretas (exemplo: Plano de Expansão) ou 
por meio de transferências voluntárias (exemplo: convênios), o Estado exerce, sim, 
grande influência sobre os preços praticados nesse mercado, podendo, inclusive, adotar 
estratégias voltadas à sua diminuição, observando a sustentabilidade do mercado. 
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A preocupação exarada pelo FNS na manifestação transcrita acima, que, destaca-se, é 
extremamente pertinente, é de que a diminuição dos preços indicados no SIGEM 
prejudique a execução do objeto do convênio, uma vez que esse valor passaria a estar fora 
da realidade praticada no mercado. 

Por outro lado, há de se considerar que o recurso financeiro utilizado para financiar um 
convênio celebrado pelo Ministério da Saúde para a aquisição de um acelerador linear é 
federal e não deixa de sê-lo pelo fato de as despesas serem executadas por agentes 
privados. Os convênios, sob essa perspectiva, representam somente a modalidade de 
desembolso do recurso federal para a execução de projetos relacionados a uma política 
pública de saúde, no caso a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer.  

Não faria sentido imaginar que os convênios para a aquisição de aceleradores lineares a 
serem instalados em hospitais que ofertam tratamento oncológico ao SUS são celebrados 
de forma descasada com a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer, que é 
uma política coordenada pelo Ministério da Saúde. Ao contrário, a premissa fundamental 
do convênio é que haja interesse recíproco entre as partes (Ministério da Saúde e 
convenentes).  

Dessa forma, podemos interpretar que os convênios aqui tratados e o Plano de Expansão 
da Radioterapia possuem o mesmo objeto (estruturação de estabelecimentos na atenção 
oncológica no SUS), o mesmo objetivo (ampliar/qualificar a oferta de tratamentos 
oncológicos no SUS) e a mesma fonte de recursos (recursos federais). Além disso, cabe 
destacar que em grande parte dos convênios, a contratada é a mesma do Plano de 
Expansão, uma vez que só existem duas empresas fornecedoras de aceleradores lineares 
atuando no mercado brasileiro.  

Por isso não faz sentido o Ministério da Saúde desembolsar mais de R$ 3 milhões para a 
aquisição de um acelerador linear via convênio enquanto adquire o mesmo produto, junto 
ao mesmo fornecedor, pelo preço de R$ 1,2 milhões no âmbito do Plano de Expansão da 
Radioterapia.  

Caso sejam celebrados convênios desse tipo durante a vigência do Contrato nº 134/2013, 
o Ministério da Saúde estará exposto ao risco de ser questionado quanto à economicidade 
dessa transferência. Por isso, é prudente e aconselhável que o Ministério da Saúde não 
desconsidere os preços praticados no âmbito Contrato nº 134/2013 ao avaliar os preços 
propostos nos convênios para aquisição de aceleradores lineares. 

A manifestação do FNS indica que não é viável ajustar os preços do SIGEM considerando 
o Contrato nº 134/2013 porque isso alteraria a lógica dessa ferramenta, que busca refletir 
a realidade do mercado. Considerando que os preços praticados nos convênios são 
significativamente inferiores ao do SIGEM, conforme Quadro 3 desse relatório, essa 
equipe de auditoria reforça que é viável rediscutir os valores do SIGEM, inclusive 
mediante discussão com as empresas fornecedoras do ramo.  

Além disso, faz-se necessário buscar alternativas para evitar que se incorra na situação 
tratada anteriormente, em que se verificam discrepâncias nos preços decorrentes do 
modelo de aquisição adotado (aquisição direta ou via convênios). Uma possibilidade que 
deve ser considerada é a centralização de aquisições que historicamente são feitas por 
meio de convênios, tais como aquelas oriundas de emendas parlamentares. Ou, como 
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alternativa, a realização de atas de registros de preços de equipamentos padronizados e 
que sofrem pouca ou nenhuma variação dentro do território nacional, como é o caso dos 
aceleradores lineares.  

Nesse sentido, e de acordo com entendimento firmado na Reunião de Busca Conjunta de 
Soluções dessa auditoria, a equipe de auditoria realça o entendimento de que o Ministério 
da Saúde deve promover rodadas de negociações com os agentes de mercado visando 
influenciar os preços a serem praticados em convênios futuros e os apresentados no 
SIGEM, considerando as condições do Plano de Expansão e as necessidades de 
estruturação dos estabelecimentos de saúde que atendem pelo SUS no médio e longo 
prazo. 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover rodada de negociação junto às empresas Varian e Elekta com 
o intuito de 1) buscar a redução dos preços praticados pela empresa nas vendas de 
aceleradores lineares às entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos recebedoras 
de recursos federais para aquisição desses equipamentos; 2) adequar os preços 
apresentados ao PROCOT/SIGEM aos preços de mercado. 
 
Recomendação 2: Avaliar a possibilidade de instituir ata de registro de preços e de realizar 
compras centralizadas de equipamentos para atender às emendas parlamentares, de forma 
a obter a maior economicidade possível. 
 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Concentração territorial das transferências voluntárias realizadas pela União para 
a estruturação de estabelecimentos na atenção oncológica, restringindo o 
investimento federal em regiões que necessitam de ampliação da rede assistencial. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de analisar de que forma os recursos federais destinados à estruturação 
de serviços de radioterapia são distribuídos no território nacional, foram analisadas as 54 
transferências – dentre convênios e transferências fundo a fundo – realizadas pelo 
Ministério da Saúde para a aquisição de aceleradores lineares.   

Em termos quantitativos, verificou-se que 29 das 54 transferências (53,7%) foram 
destinadas a estabelecimentos localizados nos estados de Minas Gerais (16 transferências) 
e São Paulo (13 transferências). Por outro lado, 10 estados não receberam recursos, via 
convênios ou transferências fundo a fundo, para a aquisição de aceleradores lineares. São 
eles: Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Destaca-se que todos os estados não contemplados 
com recursos são das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste.  

Em termos financeiros, percebe-se que do total de R$ 163 milhões celebrados, R$ 98 
milhões (60%) se concentram nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do 
Sul. O gráfico a seguir representa a concentração dos recursos relativos às 54 
transferências analisadas. 
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Gráfico 3 – Distribuição territorial dos recursos de transferências voluntárias da União 

para a aquisição de aceleradores lineares 

Fonte: Elaboração própria com base em informações apresentadas pelo Ministério da Saúde 

 

Apesar da inexistência de convênios ou de transferências fundo a fundo para aquisição de 
aceleradores lineares em grande parte dos estados da região Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, é possível afirmar que essas localidades apresentam grande carência de serviços 
de radioterapia. De acordo com informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) referentes à competência de agosto de 2017, dos 10 estados que não 
foram contemplados com transferências da União para a aquisição de aceleradores 
lineares, 4 não possuem acelerador linear (Acre, Amapá, Roraima e Rondônia). Além 
disso, todos os 10 estados possuem déficit de serviços de radioterapia, conforme 
detalhado no quadro a seguir.  

Tabela 2 – Estimativa da necessidade de aceleradores lineares nos estados que não 

receberam recursos de convênios ou de transferências fundo a fundo para esse fim 

UF 

QUANTIDADE 
DE 

ACELERADORES 
EXISTENTES* 

ESTIMATIVA 
ANUAL DE 

NOVOS CASOS** 
NECESSIDADE DE 
ACELERADORES*** 

DEFICIT DE 
ACELERADORES 

AC 0 825 1  1 

AM 2 4.717 8  6 

AP 0 7.61 1  1 

RO 0 2.019 3  3 

RR 0 600 1  1 

MT 2 5.291 9  7 
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UF 

QUANTIDADE 
DE 

ACELERADORES 
EXISTENTES* 

ESTIMATIVA 
ANUAL DE 

NOVOS CASOS** 
NECESSIDADE DE 
ACELERADORES*** 

DEFICIT DE 
ACELERADORES 

MS 3 6.128 10  7 

CE 7 15.799 26  19 

RN 4 5.922 10  6 

PB 4 6.384 11  7 

Fonte: Elaboração própria com base em informações do IBGE, INCA, CNES e OMS. 
* Informações sobre a quantidade de aceleradores extraídas do Sistema de Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
** Estimativa de novos casos calculada a partir da publicação do INCA: “Estimativa 2016 de Incidência de 
Câncer no Brasil” e de informações do IBGE acerca da população dos estados. 
*** Necessidade de aceleradores calculada conforme a diretriz da OMS de um acelerador linear para cada 
600 novos casos de câncer. Os números do quadro foram arredondados e correspondem à necessidade total. 
O deficit de aceleradores no estado corresponde à subtração das colunas “Necessidade” e “Quantidade de 
aceleradores”.   
 

A concentração dos recursos em regiões mais desenvolvidas aliada ao fato de que as 
regiões não contempladas com transferências voluntárias para a aquisição de aceleradores 
lineares carecem desse tipo de serviço evidenciam que a alocação desses recursos não 
está alinhada às necessidades da Política Nacional de Controle e Combate ao Câncer.  

A manutenção de desigualdades regionais relacionadas à rede de atenção oncológica 
prejudica o acesso de portadores de câncer ao tratamento adequado. Como efeito, além 
dos agravos à saúde da população ocasionados pela inadequação do tratamento 
oncológico sem o uso da radioterapia, tem-se um cenário de fluxo intenso de pacientes 
para regiões mais estruturadas, inclusive por meio de ações judiciais.  

  
##/Fato## 

Causa 
 
- Baixa ingerência do Ministério da Saúde na definição das localidades que receberão 
recursos federais via convênios 

- Inexistência de mecanismos para priorização dos beneficiários dos convênios com base 
nas necessidades assistenciais 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar, anualmente, documento identificando as localidades que 
possuem maior carência de investimentos na área de oncologia (diagnóstico e tratamento) 
e utilizar tais informações como critério para a aprovação das propostas de convênios. 
Esse documento deve ser divulgado a parlamentares sempre que pertinente, visando 
alocar recursos de convênios de forma condizente com as necessidades assistenciais. 
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1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Atrasos excessivos na execução dos objetos pactuados devido a sucessivas 
prorrogações de prazo, prejudicando o acesso da população ao tratamento 
oncológico. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar a execução das transferências voluntárias destinadas ao 
financiamento de ações relacionadas à atenção oncológica, seja para aquisição de 
materiais e equipamentos (convênios) ou para realização de obras (contratos de repasse), 
verificou-se que elas têm sido executadas em prazos muito superiores ao inicialmente 
previsto, conforme descrito no quadro a seguir.  

Quadro 4 – Prazo de execução original e efetivo – Convênios e Contratos de Repasse 
TIPO DE TRANSFERÊNCIA PRAZO ORIGINAL 

(MÉDIA) 
PRAZO EFETIVO (MÉDIA) 

Convênios  1 ano 3,6 anos 
Contratos de repasse 2 anos 4 anos 

Fonte: SICONV. 

Deve ser mencionado que, nos cálculos realizados, tanto para as transferências destinadas 
à aquisição de equipamentos quanto às obras, foram considerados registros no SICONV 
em junho/2017, podendo alguns instrumentos ainda vigentes terem seus prazos de 
vigências alongados, o que levaria a um aumento da média do prazo de execução. Outro 
fator a ser levando em consideração é que o término da vigência dos convênios não 
significa, por si só, que os aceleradores lineares ou demais equipamentos tenham entrado 
em efetivo funcionamento, podendo a vigência expirar e subsistir, por exemplo, a 
necessidade de testes e calibrações nesses equipamentos. Em análise realizada na 
produção informada no Sistema de Informações Ambulatoriais-SIA/SUS quanto aos 
procedimentos de radioterapia com acelerador linear, observou-se que o funcionamento 
efetivo dos equipamentos ocorreu, em média, 22 meses após o término da vigência do 
convênio. 

Os atrasos excessivos na execução dos convênios ocorrem nada obstante existam 
exigências estabelecidas pela SAS/MS no Memorando nº 013/2015 - 
CGAPDC/DAET/SAS/MS, de 14/04/2015, como forma de evitar que tal problema venha 
a ocorrer. São exemplos dessas exigências a serem apresentadas pelos convenentes em 
suas propostas: i) o Termo de Responsabilidade, que prevê o prazo máximo de 12 meses 
para construção da casamata (bunker) com recursos próprios do convenente caso tal 
ambiente ainda não esteja construído; ii) projeto de construção ou adequação da casamata 
e o respectivo protocolo de aceite dado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear-
CNEN; e iii) declaração de disponibilidade de profissionais para manejo do equipamento. 

Os atrasos na implantação dos objetos das transferências voluntárias prejudicam 
significativamente as condições de saúde da população. Estima-se, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde - OMS, que um acelerador linear atende, em média, 600 
novos casos de câncer ao ano. Isso significa que cada ano de atraso na instalação de um 
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acelerador linear representa 600 pacientes sem tratamento. Sob essa perspectiva, avalia-
se que os atrasos ocorridos na aquisição e instalação de 49 aceleradores lineares aqui 
analisados resultam em cerca de 30 mil portadores de câncer sem acesso ao tratamento 
radioterápico a cada ano. Essa cifra é obtida considerando 2,6 anos de atraso, em média, 
na execução dos convênios, valor esse obtido com a subtração de 1 ano (prazo original 
de vigência) do valor médio total do prazo de execução da transferência. 

Com o objetivo de identificar as causas para os atrasos na execução dos convênios e dos 
contratos de repasse na área de oncologia, foram realizadas análises de 10 processos 
dentre as 373 transferências voluntárias avaliadas, cujos objetos compreendiam a 
aquisição de acelerador linear, aparelho de braquiterapia, mamógrafo, entre outros. Entre 
as causas mais recorrentes está a demora na transferência de recursos por parte do 
Ministério da Saúde. Verificou-se que a maioria das transferências são celebradas no mês 
de dezembro, e os respectivos empenhos inscritos em Restos a Pagar. Por decorrência, a 
primeira prorrogação (de ofício) ocorre em praticamente todas as transferências.  

Para ilustrar esse atraso, seguem informações de convênios para aquisição de aceleradores 
lineares fiscalizados pela CGU: 

Quadro 5 – Tempo decorrido para a liberação dos recursos federais em convênios para 

aquisição de aceleradores lineares 

Convênio (Siconv) Estabelecimento 

Tempo decorrido entre a 
celebração do convênio e 
a liberação dos recursos 

pelo MS 
812943/2014 Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 313 dias 
811818/2014 Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho 300 dias 
36386/2011 Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 442 dias 
777928/2012 Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho 224 dias 

Fonte: SICONV e processos dos convênios. 

Outras causas verificadas foram as seguintes: i) falta de conhecimento do convenente de 
que os recursos já haviam sido depositados na conta bancária; ii) problemas aduaneiros e 
outros relativos à importação dos equipamentos; iii) inexistência de casamata (bunker) ou 
atrasos na sua construção; iv) demora na autorização de funcionamento por parte da VISA 
e CNEN; v) necessidade de o convenente desembolsar recursos próprios para construção 
de casamatas e para custear diferenças cambiais na aquisição de equipamentos 
importados; e vi) falhas na elaboração do Plano de Trabalho.  

Em um caso específico (Convênio nº 775494), celebrado com a Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São José do Rio Preto/SP, a entrada em funcionamento do 
equipamento foi adiada em virtude da dificuldade de definição da data de inauguração 
por conta da agenda das autoridades políticas. 

Merecem destaque as falhas na elaboração do Plano de Trabalho, redundando, em certas 
ocasiões, na emissão de diversos pareceres de mérito ou técnico-econômicos (um 
exemplo extremo foi o Convênio nº 777446, celebrado com a Fundação Cristiano 
Varella/MG, em que houve a emissão de 7 pareceres de mérito e 10 pareceres técnico-
econômicos, o que ocasionou um atraso de mais de 6 meses). No presente caso, a falha 
implicou atraso na execução do convênio, uma vez que os pareceres técnico-econômicos 
foram elaborados posteriormente à celebração do instrumento de transferência. 
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A competência para assinar termos aditivos de prorrogação de prazo de convênios e de 
contratos de repasse foi delegada ao Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Saúde pela 
Portaria GM/MS nº 1.754/2004. Por ser abrangente, o mencionado normativo não 
distingue os casos em que a solicitação de prorrogação necessitaria de uma análise da área 
técnica (DAE), deixando a cargo do FNS todos os pedidos de aditamento de prazo, o que 
pode implicar a concessão indiscriminada de prorrogação em virtude da ausência de oitiva 
da área técnica, a qual poderia decidir com propriedade sobre a concessão ou não da 
prorrogação. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
- Demora para a liberação dos recursos federais; 

- Aprovação de convênios sem que todas as condições necessárias para a instalação do 
equipamento sejam observadas; 

- Insuficiência dos valores repassados pelo Ministério da Saúde frente aos preços 
contratados pelo convenente ou em decorrência de oscilações cambiais; 

- Os planos de trabalho dos convênios não incluem todas as ações e gastos necessários 
para o cumprimento do objeto, tal como a construção da casamata (bunker); 

- Existência de diversas etapas relacionadas à importação e à autorização para 
funcionamento dos equipamentos que envolvem aprovação de outros órgãos; 

- Concessão de prorrogação de prazos dos convênios sem a devida análise técnica dos 
impactos dela decorrentes; 

- Falta de conhecimento do convenente de que os recursos estão depositados na conta 
bancária. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde-FNS, por meio do Ofício nº 836-SEI-
2017/DIAN/FNS/SE/MS, de 18/12/2017, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“Quanto a esta recomendação insta destacar que o FNS pauta sua atuação na celeridade 
de efetivação de repasses, e tal premissa também é utilizada para os repasses visualizados 
na auditoria em comento, configurando como única hipótese a obstar o atingimento de tal 
celeridade a indisponibilidade financeira. 
 
Dessa forma, pode-se afirmar que a presente recomendação já faz parte das rotinas de 
trabalho do FNS.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pelo FNS não contestou o fato apontado e restringiu-se a 
uma das causas apontadas, tendo acrescentado a informação de que atrasos nas 
transferências decorrem exclusivamente de indisponibilidade financeira. Ante o exposto, 
mantém-se integralmente a constatação, uma vez que a justificativa apresentada explica 
a ocorrência do fato constatado, mas não afasta o problema detectado. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar a transferência dos recursos financeiros no prazo máximo 
de 60 dias após a aprovação dos convênios, salvo nos casos de indisponibilidade 
financeira. 
 
Recomendação 2: Submeter à SAS/MS as solicitações de aditamento de prazo de 
convênios relacionados à política oncológica, exceto as decorrentes de atraso na 
transferência de recursos ao convenente, alterando, se necessário, a Portaria GM/MS nº 
1.754/2004. 
 
Recomendação 3: Analisar a pertinência de financiamento da infraestrutura necessária à 
instalação dos aceleradores lineares. 
 
 
 
1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Deficiências no monitoramento da execução das transferências voluntárias e do 
funcionamento dos equipamentos adquiridos. 
 
Fato 
 
No processo de monitoramento das transferências voluntárias, seja da execução do objeto, 
seja do funcionamento dos equipamentos adquiridos, a Secretaria de Atenção à Saúde - 
SAS prioriza o acompanhamento da entrega e do funcionamento daqueles relativos ao 
tratamento e ao diagnóstico do câncer, a saber: acelerador linear, aparelho de 
braquiterapia, mamógrafo e colposcópio. As transferências voluntárias cujos objetos 
sejam distintos desses quatro equipamentos não são monitorados pela SAS, embora deva 
haver o acompanhamento realizado pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, voltado 
principalmente à execução física e financeira das transferências. 

Diante da análise das informações fornecidas pelas SAS, foram verificadas algumas 
falhas no processo de monitoramento das transferências voluntárias, conforme a seguir 
detalhado: 

i) O monitoramento da execução do convênio efetuado pela SAS restringe-se à realização 
de contato telefônico com o proponente a fim de acompanhar a entrega e o início do 
funcionamento dos equipamentos, procedimento de cunho meramente declaratório por 
parte da entidade beneficiada. 

ii) O acompanhamento realizado pelo FNS não é pautado em critérios objetivos de 
aferição do atendimento dos objetivos das transferências voluntárias, o que está em 
desacordo com o previsto no art. 6º, inciso I, item “a” da Portaria nº 424/2016, no qual se 
estabelece, entre as competências do concedente, a necessidade de avaliação da execução 
física e dos resultados alcançados. Em um universo de 26 convênios cujo período de 
vigência expirou até junho/2017 e cujo objeto contemplou a aquisição de pelo menos um 
acelerador linear, apenas para 2 casos havia algum parecer elaborado pela Divisão de 
Convênios-DICON/FNS em que se afirmou que os equipamentos estavam em 
funcionamento e, tão somente por essa razão, os objetivos foram considerados atendidos. 
Uma vez que as entidades filantrópicas devem atender pelo menos 60% de seus pacientes 
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pelo SUS (art. 4º, inciso II da Lei nº 12.101 - Lei do CEBAS - Certificação das Entidades 
Beneficentes de Assistência Social), não se verificou qualquer avaliação nesse sentido, 
havendo apenas a pressuposição de que, se o equipamento estava funcionando, então os 
objetivos dos convênios estariam sendo atendidos.  

iii) Existência de 63 transferências voluntárias relacionadas à assistência oncológica 
(convênios e contratos de repasse) não acompanhados pela área de oncologia da SAS/MS. 
Foi realizado cotejamento entre as informações prestadas pela SAS/MS e as extraídas do 
Portal de Convênios do governo federal (SICONV), tendo sido detectadas 63 
transferências não acompanhadas pela SAS/MS, totalizando R$ 35 milhões em valores 
pactuados. Aplicando-se filtro contendo apenas as transferências cujos valores são 
maiores ou iguais a R$ 500 mil, obtêm-se 12 transferências que totalizam valores 
pactuados de R$ 27,6 milhões e objetos diversos, conforme o Quadro 6 adiante: 

Quadro 6 – Transferências acima de R$500 mil não acompanhadas pela SAS/MS 

Nº 
Convênio 

Objeto Convenente Valor 
Pactuado 

709922 Equipamentos diversos Fundação Cristiano Varella 2.816.868,32 
710615 Equipamento de raio x - arco 

cirúrgico 
Fundação Napoleão Laureano 

770.000,00 

731380 Equipamentos diversos, inclusive 
Ressonância Magnética 

Liga Paranaense de Combate ao Câncer 
6.930.000,00 

748488 Obra Município de Campinas 4.892.060,17 
749816 Obra Fundação Universidade de Caxias do Sul 3.781.568,00 
752352 Obra Município de Caxias/MA 738.862,00 
765554 Obra Casa de Saúde Santa Marcelina 2.001.147,00 
766206 Obra Instituto das Pequenas Missionárias de 

Maria Imaculada 
996.180,49 

766267 Obra Secretaria de Estado de Saúde/AC 500.000,00 
768501 Equipamentos diversos - 

Ressonância Magnética e 
Tomógrafo Computadorizado 

Casa de Caridade de Alfenas N S P 
Socorro 2.500.000,00 

769022 Aparelho de Raio X 
Telecomandado 

Liga Paranaense de Combate ao Câncer 
690.000,00 

775383 Equipamentos diversos Associação Piauiense de Combate ao 
Câncer 

975.000,00 

TOTAL 27.591.685,98 

 

iv) Alteração da destinação de um acelerador linear sem a anuência da área de oncologia 
da SAS (Departamento de Atenção Especializada e Temática-DAET). O Convênio nº 
730663/2009, no valor de R$ 3.762.000,00, celebrado com a Associação de Combate ao 
Câncer de Goiás (Hospital Araújo Jorge) previu a aquisição de 2 aceleradores lineares, 
sendo que um deles foi doado à Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul 
(Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão), sediada em Campo Grande/MS. Em uma de suas 
manifestações no processo, o DAET recomendou que, para a nova destinação do 
equipamento, houvesse a observância de vazios assistenciais e a priorização de hospitais 
públicos que possuíam demanda do acelerador linear, encaminhando a questão, ao fim, 
para posicionamento da Assessoria Jurídica da SAS quanto à legalidade da doação, que 
foi efetivada desconsiderando o parecer da área técnica. 

Além de a doação ter sido realizada sem a anuência da área de oncologia (DAET), 
conforme exposto no Despacho SAS nº 496, de 06/06/2017, merece registro que a ACCG, 
em sua justificativa para celebração do convênio, havia expressado a necessidade de 
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instalação de dois novos aceleradores lineares, conforme se verifica no seguinte trecho da 
justificativa:  

“(…) foi demonstrado aqui a necessidade urgente da aquisição de 

dois novos aceleradores lineares com pelo menos uma energia de 

fótons (energia de 6 MV de fótons) e de um simulador para 

radioterapia para que a ACCG não apenas possa manter sua 

capacidade instalada de atendimento de três aceleradores, como 

aumentar em 84 pacientes (o equivalente ao funcionamento de um 

acelerador) com a aquisição também de um simulador.”. (Original 

sem grifo) 

O presente caso ilustra o distanciamento que há entre as análises técnicas – a cargo da 
SAS – e os atos relativos à execução dos convênios, que são concentrados no FNS. Esse 
distanciamento aumenta o risco de que os objetivos das transferências não sejam 
alcançados, mesmo quando a execução física e financeira dos instrumentos celebrados é 
aprovada.   
##/Fato## 

 
Causa 
 
- Concentração das competências na gestão de convênios no Fundo Nacional de Saúde, 
em detrimento da atuação das áreas técnicas; 

- Insuficiência dos mecanismos para o monitoramento da execução dos convênios pelas 
áreas técnicas; 

- Insuficiência dos critérios utilizados para avaliar o cumprimento dos objetivos dos 
convênios.  
##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde-FNS, por meio do Ofício nº 836-SEI-
2017/DIAN/FNS/SE/MS, de 18/12/2017, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“As duas recomendações, relacionadas à manifestação da área finalística para alterações 
na execução dos convênios e aditamento de prazos, já são plenamente implementadas em 
face de transferências realizadas por meio de Termos de Execução Descentralizada-TEDs 
e Termos de Cooperação-TCs, e em relação aos convênios – não apenas aos de oncologia 
– virá a ser padronizada em breve, eis que a Coordenação-Geral de Acompanhamento de 
Investimentos e Análise de Contas-CGAC/FNS está em vias de finalização de 
Memorando que norteará a questão, recomendando-as internamente e para os Núcleos 
Estaduais-NEMs, subordinados regimentalmente à Secretaria Executiva, e para os quais 
este FNS detém, apenas, o papel de supervisão técnica, na conformidade do que dispõem 
os arts. 19, III e 181 da Portaria GM/MS n.º 1.419, de 8 de junho de 2017. 
 
Destaque-se, ainda, que com a alteração regimental ocorrida neste Ministério e registrada 
na mencionada Portaria, os NEMs, por meio de duas áreas de Convênios, são os 
detentores de atribuições relacionadas à execução de atividades de habilitação, análise e 
formalização de convênios, seu acompanhamento e prestação de contas, não estando 
vinculados hierarquicamente a este FNS, e sim em um plano de igualdade hierárquica por 
estarem também vinculados (assim como o FNS) à Secretaria Executiva. Dessa forma, 
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resta a este FNS, apenas, em face da atuação destas Unidades, promover seu encargo legal 
de supervisão/orientação técnica. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O FNS/MS informou que, em relação aos convênios, será estabelecido rito voltado à 
análise de alterações na sua execução. Acrescentou que as atribuições relacionadas à 
execução convenial estão a cargo dos Núcleos Estaduais do MS. Considerando que não 
foram refutados os fatos constatados e que as atividades já desempenhadas – que estariam 
consonantes com as recomendações formuladas – restringem-se à execução de Termos 
de Execução Descentralizada-TED e Termos de Cooperação-TC, mantém-se a 
constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer a anuência da área técnica finalística como requisito 
obrigatório para a alterações na execução dos convênios celebrados nos casos em que 
haja impacto na assistência oncológica. 
 
Recomendação 2: Incluir, como critérios a serem verificados para a aprovação dos 
convênios na área de oncologia, verificações acerca das condições mínimas necessárias 
para a prestação de serviços no SUS, tais como a existência de profissionais 
especializados, de contratos ou instrumentos congêneres com o SUS e de outros critérios 
definidos pela área técnica. 
 
 
 
1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de incremento na produção informada no SIA/SUS por parte dos 
estabelecimentos beneficiários de recursos federais cujos aceleradores lineares já se 
encontram em funcionamento.  
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar se os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde para a 
aquisição de aceleradores lineares estão contribuindo para o aumento da oferta de 
procedimentos de radioterapia no SUS, foram analisadas as informações contidas no 
Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS relacionadas aos estabelecimentos de 
saúde beneficiados por essas transferências. 

A partir do programa TABWIN versão 4.1.3, foram extraídos dados constantes da base 
do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS referentes ao período compreendido 
entre o 2º semestre de 2008 e junho de 2017, de forma a abranger parte do período de 
vigência dos convênios celebrados para aquisição e instalação de 49 Aceleradores 
Lineares (2009 a 2017). Os parâmetros utilizados na extração foram as Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) emitidas cujos procedimentos principais 
foram aqueles relativos à utilização de Aceleradores Lineares, a saber:  

i) 0304010286 - Radioterapia com acelerador linear só de fótons (por campo); e  

ii) 0304010294 - Radioterapia com acelerador linear de fótons e elétrons (por 
campo). 
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Em alguns casos, foi possível verificar o aumento da produção no SIA/SUS, como 
ocorreu nos seguintes estabelecimentos: Hospital São José (CNES 2758164 – 
Criciúma/SC); União Brasileira de Educação e Assistência-UBEA (CNES 2262568 – 
Porto Alegre/RS); Instituto Mário Penna (CNES 2200457 – Belo Horizonte/MG); 
Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (CNES 2080125 – São Paulo/SP); 
Hospital Mário Kroeff (CNES 2269899 – Rio de Janeiro/RJ); Hospital Santa Rita de 
Cássia (CNES 0011738 – Vitória/ES). 

Foram verificados casos em que, nada obstante o acelerador linear adquirido com recursos 
federais tenha entrado em operação, no cômputo geral, considerando a preexistência de 
um ou mais aceleradores lineares, não houve aumento do número total de APAC. A 
ocorrência de tal fato se deveu à redução da utilização do(s) equipamento(s) 
preexistente(s) em proporção similar ou superior à do aumento da produção ocasionada 
pelo uso do novo equipamento. 

Listam-se, adiante, os casos detectados: 

Gráficos 4 - Estabelecimentos com produção no SIA/SUS sem incremento 
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No caso do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer–IBCC, houve, ainda, 
incompatibilidade os procedimentos registrados no SIA/SUS e os registros existentes no 
CNES, conforme detalhado na próxima constatação. 

Além dos casos em que não houve o incremento na produção ambulatorial, verificou-se 
que o início do registro da produção se deu, em média, após decorridos 22 meses a contar 
do fim da vigência do convênio. Foram consideradas, na presente análise, as informações 
de vigência (SICONV) e produção (SIA/SUS) relativas aos Convênios nºs. 731675, 
755217, 760124, 762109, 775501, 777928, 781906, 797860 e 798406. Os dados de 
produção do SIA/SUS referem-se aos Procedimentos 03.04.01.02.86 e 03.04.01.02.94, 
ambos relativos à operação do equipamento acelerador linear. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
- Inexistência de instrumento que obrigue os hospitais beneficiados com convênios para 
a aquisição de aceleradores lineares a aumentarem a oferta total de tratamentos no SUS; 

- Inexistência de instrumento que obrigue os hospitais a utilizarem os equipamentos 
adquiridos por meio de convênio exclusivamente em procedimentos no SUS; 

- Inexistência de mecanismos para o monitoramento específico da utilização dos 
equipamentos adquiridos por meio de convênios. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 836-SEI/2017/DIAN/FNS/SE/MS, a Diretoria-Executiva do 
FNS manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“O FNS, durante o exercício de 2017, realizou a atualização de suas minutas de 
convênios, aproveitando a necessária tradução em seus instrumentos do que dispõe a 
nova Portaria de regência convenial, qual seja, a Portaria Interministerial 424, de 30 
de dezembro de 2016. Dessa feita, quando da realização desse trabalho, a Divisão de 
Análises Normativas-DIAN deste FNS reuniu recomendações oriundas do Tribunal 
de Contas da União-TCU, orientações da Advocacia-Geral da União-AGU sobre 
convênios, além de apontamentos técnicos, para elaborar a nova minuta e que 
posteriormente foi analisada e aprovada pela Consultoria Jurídica deste Ministério. 
 
Na ocasião, uma das situações enfrentadas pela equipe e inseridas na nova minuta foi 
a preocupação com o objetivo (destinação) a ser atingido com os objetos adquiridos, 
registrada na recomendação como o “compromisso de utilizar os equipamentos 
adquiridos exclusivamente no SUS”. 
 
Dessa forma, em que pese a utilização da designação “exclusivamente”, eis que é 
sabido que existe disposição expressa na Lei 12.101/2009, em seu artigo 4º[2], 
consignando a produção de entidades privadas, prestadoras de serviços do Sistema 
Único de Saúde-SUS e detentoras de certificação das entidades beneficentes de 
assistência social, em 60% (sessenta por cento) – percentual este respeitado em 
pactuações conveniais e do qual esta Pasta Ministerial não pode se furtar 
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enquanto perdurar tal obrigação legal – este FNS promoveu a inserção nas minutas 
de convênios de disposições expressas relativas à possibilidade de rescisão, em face 
de, entre outras situações, o não cumprimento do Plano de Trabalho onde são 
consignadas questões de destinação de objetos conveniais, e ainda, relacionadas à 
doação de bens, entre eles aqueles oriundos de rescisões da pactuação, e reversão 
patrimonial unilateral em caso de verificação, em controle periódico da destinação de 
bem doado, do não atendimento da destinação a que ele se obriga. 
 
Assim, pugna-se que a recomendação seja excluída do Relatório, ou mesmo venha a 
ser reconhecido seu pleno atendimento, face à inviabilidade jurídica de se perquirir a 
exclusividade de atendimento do público SUS pelos agentes privados prestadores de 
serviços do SUS beneficiados pelo CEBAS e que detenham bens consignados em 
pactuações conveniais, e ainda, diante da adoção de providência por parte deste FNS 
quanto ao ajuste das minutas de convênios para a inserção de dispositivos 
preocupados com a destinação de bens adquiridos nesses pactos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Diretoria-Executiva do FNS alega a inviabilidade jurídica para se requerer a 
exclusividade de atendimento dos pacientes do SUS a partir de equipamento adquirido 
por estabelecimentos privados prestadores de serviços ao SUS e que sejam beneficiados 
pela Lei nº 12.101/2009. 
 
Entendemos que o percentual de oferta mínima ao SUS de 60% tratado do art. 4ª, §2º, 
inciso II, não impossibilita a destinação de uso de determinado equipamento 
exclusivamente para os pacientes do SUS, podendo tal equipamento ser utilizado para 
atendimento de outros pacientes diante da inexistência de demanda para o SUS.  
 
A Portaria nº 834, de 26/04/2016, que redefine procedimentos relativos à certificação das 
entidades beneficentes de assistência social na área da Saúde, estabelece em seu art. 14, 
§1º, II, que os atendimentos ambulatoriais realizados pelas entidades de saúde serão 
apurados conforme a produção medida por quantidade de atendimentos/procedimentos. 
Dessa forma, como a quantidade a que se refere a mencionada Portaria é abrangente, isto 
é, aborda todos os atendimentos/procedimentos realizados pela entidade beneficente, não 
há óbice para que se estabeleça a obrigatoriedade de utilização de um equipamento, por 
exemplo o acelerador linear, exclusivamente para atendimento ao SUS. Nesse caso, a 
Unidade de Saúde beneficente poderia atingir os 60% de atendimentos/procedimentos 
exigidos pela Lei nº 12.101/2009 em áreas atendimentos/procedimentos distintos dos da 
radioterapia por acelerador linear. 
Pelas razões expostas, entendemos não haver óbices para a realização dos ajustes das 
cláusulas conveniais, conforme sugerido na respectiva recomendação, de forma a se 
utilizar os equipamentos adquiridos com recursos federais exclusivamente para 
atendimento dos pacientes do SUS, principalmente em relação aos aceleradores lineares, 
salvo quando restar comprovada a inexistência de demanda por parte de tais usuários.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Ajustar as cláusulas dos convênios a serem celebrados de modo que o 
convenente assuma o compromisso de utilizar os equipamentos adquiridos 
exclusivamente no SUS, principalmente no que se refere aos aceleradores lineares, e de 
acordo com os parâmetros de produção ambulatorial estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde, salvo nos casos de comprovada inexistência de demanda para usuários do SUS. 
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Recomendação 2: Instituir mecanismos para que a produção ambulatorial informada no 
SIA/SUS indique qual equipamento de radioterapia registrado no CNES foi utilizado no 
procedimento. 
 
Recomendação 3: Apresentar, no CNES, informação acerca da origem do recurso federal 
que financiou a aquisição do equipamento (convênio, fundo a fundo, TED, Plano de 
Expansão da Radioterapia). 
 
Recomendação 4: Avaliar a produção ambulatorial de radioterapia dos estabelecimentos 
beneficiados com recursos federais para aquisição de aceleradores lineares e adotar as 
providências cabíveis nos casos de produção abaixo dos parâmetros mínimos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 
 
 
 
1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Incompatibilidade entre os tipos de aceleradores lineares existentes no 
estabelecimento de saúde, conforme dados do CNES, e os procedimentos realizados 
e informados no SIA/SUS. 
 
Fato 
 
A produção registrada no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS consiste na 
principal fonte de informações utilizada pelo Ministério da Saúde para avaliar se os 
equipamentos adquiridos estão em funcionamento. Paralelamente, todos os equipamentos 
existentes no estabelecimento de saúde devem estar registrados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES. Ao avaliar as informações relacionadas aos 
estabelecimentos beneficiados por convênios na área de oncologia, foram identificadas 
situações de incompatibilidade entre as informações do CNES e do SIA/SUS. 

Segundo consta do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais 
(SIGEM/FNS), os aceleradores lineares financiáveis pelo Ministério da Saúde possuem 
as seguintes configurações:  

i) acelerador linear só de fótons (monoenergético 6MV);  

ii) acelerador linear de fótons e elétrons (dual 10MV); e  

iii) acelerador linear de fótons e elétrons (dual 15MV).  

Por outro lado, as instituições podem ter adquirido, com recursos próprios, equipamentos 
de maior energia (> 6MV) e que operam apenas com a emissão de fótons. 

Considerando os registros existentes no CNES em 28/07/2017, as especificações 
previstas no SIGEM e a produção registrada no SIA/SUS a partir do segundo 
semestre/2008 até junho/2017, verificou-se a existência de disparidades entre as 
características dos equipamentos existentes (fótons ou fótons/elétrons) e os seguintes 
procedimentos SIA/SUS realizados: 0304010286 - Radioterapia com acelerador linear só 
de fótons; e 0304010294 - Radioterapia com acelerador linear de fótons e elétrons. Como 
alguns dos convênios ainda não foram totalmente executados, alguns casos podem se 
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referir a aceleradores lineares registrados no CNES, mas que não foram adquiridos com 
recursos do Ministério da Saúde. 

As inconsistências constatadas referem-se, por exemplo, à existência de produção nos 
dois procedimentos 0304010286 (só fótons) e 0304010294 (fótons e elétrons) em 
determinado estabelecimento, embora a referida instituição disponha de apenas um tipo 
de acelerador linear (só de fótons OU só de fótons+elétrons), conforme demonstrado nos 
gráficos do item “i”.  

Verificou-se, também, a existência de produção no SIA/SUS em um dos dois 
procedimentos mencionados e a existência de acelerador linear apenas de tipo distinto 
daquele para o qual foi informada a produção (item “ii”). Constatou-se, ainda, a existência 
de produção sem que exista qualquer acelerador linear registrado no CNES (item “iii”). 

Deve ser ressaltado que os dados registrados no CNES são, segundo entendimento 
recorrente exarado nos pareceres de mérito para análise das propostas, o principal 
fundamento balizador para a análise e aprovação do pleito pelo Ministério da Saúde. 
Segundo a Pasta, as informações relacionadas à infraestrutura das Unidades de Saúde são 
mantidas atualizadas no CNES por tais estabelecimentos. 

No contexto ora apresentado, listam-se, adiante, os casos detectados que apresentam 
inconsistências entre o CNES e a produção informada no SIA/SUS: 

i) Existência de produção SIA/SUS nos dois procedimentos (fótons E 
fótons+elétrons), porém a instituição possui apenas um tipo de acelerador linear 
registrado no CNES (só fótons OU só fótons+elétrons). 
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Equipamentos registrados no CNES 

2 Aceleradores Lineares de 6MV (só de fótons) 

 

Equipamentos registrados no CNES 

2 Aceleradores Lineares de 6MV (só de fótons) 

 

Outras instituições onde foram identificadas as mesmas inconsistências: Santa Casa de 
Misericórdia de Passos (CNES 2775999 – Passos/MG), Instituto Brasileiro de Controle 
do Câncer (CNES 2077590 – São Paulo/SP), Hospital Ophir Loyola (CNES 2334321 – 
Belém/PA) e Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa (CNES 2686953 – Ponta 
Grossa/PR). 
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ii) Existência de produção SIA/SUS em apenas um tipo de procedimento (fótons OU 
fótons+elétrons), porém a instituição possui apenas acelerador(es) linear(es) de tipo 
distinto do utilizado no procedimento. 

Equipamentos registrados no CNES 

1 Acelerador Linear maior que 6MV (só de fótons) 

 

 

Outra instituição onde foi identificada a mesma inconsistência: Hospital Bom Samaritano 
(CNES 2118661 – Governador Valadares/MG). 

iii) Existência de produção SIA/SUS, porém a instituição não possui acelerador 
linear registrado no CNES. 

 

Os casos ora mencionados evidenciam a inexistência de críticas no SIA/SUS que 
impeçam o faturamento de procedimentos incompatíveis com a estrutura física existente 
nas Unidades de Saúde. Embora tenham sido avaliadas apenas as instituições que 
possuam algum instrumento de transferência de recursos que envolva a área de oncologia 
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(convênios, contratos de repasse e fundo a fundo), é possível inferir que tal deficiência 
seja extensiva a outros contextos em que haja relação entre determinado equipamento e o 
procedimento faturado no SIA/SUS. 

A possibilidade de registro de informações incompatíveis no SIA/SUS e no CNES indica 
que o Ministério da Saúde não adota as medidas necessárias frente ao risco de fraudes no 
faturamento, o que pode acarretar prejuízos financeiros à União decorrentes de 
pagamentos a prestadores do SUS por procedimentos que não foram realizados.  

As discrepâncias verificadas - e outras possivelmente existentes – a partir do cotejamento 
das bases de dados de produção do SIA/SUS e CNES poderiam ser detectadas e 
analisadas pelo Ministério da Saúde caso o órgão fizesse uso de algum sistema de 
mineração de dados, a exemplo do InfoSAS3, sistema desenvolvido a pedido do SAS, 
porém, salvo melhor juízo, ainda não implantado no âmbito do Ministério da Saúde. 
Segundo artigo publicado na Revista do TCU nº 137 – setembro/dezembro-2016, a 
utilização do InfoSAS na priorização de auditorias poderia redundar em economia de 
aproximadamente R$ 400 milhões/ano. 
##/Fato## 

Causa 

- Inexistência de críticas nos sistemas informatizados capazes de impedir a inserção de 
produção (SIA/SUS) incompatível com a estrutura existente no estabelecimento (CNES); 

- Inexistência de ferramentas destinadas à identificação de inconsistências nas 
informações inseridas nos sistemas oficiais do SUS.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

A Unidade Examinada não se manifestou. 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Não se aplica. 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer critérios para validação da produção de radioterapia 
inserida no SIA/SUS de acordo com informações relativas aos equipamentos registrados 
no CNES do referido estabelecimento. 

Recomendação 2: Apurar as causas das divergências identificadas entre a produção 
informada no SIA/SUS e a especificação dos equipamentos registrados no CNES e adotar 
as medidas cabíveis para os casos de inconsistência na produção aprovada. 

Recomendação 3: Instituir ferramenta automatizada voltada à identificação de 
inconsistências na produção ambulatorial e hospitalar relativa à radioterapia apresentada 
pelos estabelecimentos de saúde, estendendo o uso da ferramenta para os demais 
procedimentos custeados com recursos federais. 

                                                 
3 InfoSAS: Sistema de detecção de anomalias estatísticas nos registros de produção do SUS, desenvolvido 
pelo Grupo São Tomé, cujos projetos são orientados por professores da Universidade Federal de Minas 
Gerais, e incluem bolsistas de graduação, mestrado e doutorado, sanitaristas das Secretarias de Saúde de 
Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. A criação do sistema foi solicitada e financiada pelo 
Ministério da Saúde.  
Fonte: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/21/Treinamento-InfoSAS-MS---
Oficinas-Regionais.pdf e http://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/viewFile/1378/1524. 


