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APRESENTAÇÃO

   A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE), através da Secretaria Executiva de 
Políticas de Saúde (SEPOS), por meio da Coordenadoria de Políticas de Assistência 
Farmacêutica (COPAF), com apoio da Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos 
(CELOB) e a Célula de Execução de Compras de Recursos Biomédicos (CECOB), vem por meio 
dessa Nota Técnica orientar aos serviços de saúde quanto ao desabastecimento dos 
medicamentos - PCDT Dor Crônica - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - 
CEAF
 
CONSIDERAÇÕES

   Considerando que a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (2013) no âmbito do SUS engloba ações 
de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, reabilitação e cuidados 
paliativos, organiza-se de forma articulada entre a União e as Secretarias de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é regulamentada pela Portaria de Consolidação 
GM/MS Nº 2 de 2017 - Origem: Portaria 874, de 16 de maio de 2013. 

   Considerando que as unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) são 
responsáveis pela padronização, aquisição e prescrição, de acordo com diretrizes terapêuticas, 
por meio de repasse de recurso federal a esses serviços. Portanto a assistência Oncológica no 
SUS não se inclui no grupo de financiamento dos Componentes da Assistência Farmacêutica, 
mas sim no grupo da Alta e Média Complexidade, sendo a coordenação feita pela Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), onde as modalidades pertencem a 
diferentes pactuações e rubricas orçamentárias. No âmbito da oncologia, ocorre o ressarcimento 
de procedimentos informados como quimioterápicos no subsistema APAC (Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade) do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-
SUS). Os medicamentos estão incluídos em procedimentos quimioterápicos relacionados na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), sendo classificados como 
procedimento na Tabela Unificada do SUS. 
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   Considerando que os medicamentos oncológicos são disponibilizados aos usuários por meio 
dos estabelecimentos habilitados em Oncologia pelo SUS, UNACON e CACON. A partir do 
momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a 
responsabilidade pelo fornecimento do medicamento oncológico (antineoplásico) é desse 
hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos. Apenas os seguintes 
medicamentos têm a aquisição centralizada no Ministério da Saúde e quando os estados os 
recebem repassam para os UNACOM e CACOM, conforme o caso:

Dasatinibe – leucemia mieloide crônica (LMC – 2ª linha).

Mesilato de imatinibe – tumor do estroma gastrointestinal (GIST), leucemia mieloide 
crônica (LMC – 1ª linha),leucemia mieloide aguda, leucemia aguda cromossoma 
Philadelphia positivo.

Nilotinibe – leucemia mieloide crônica (LMC – 2ª linha).

Rituximabe (Linfoma Difuso de Grandes Células B e Linfoma Folicular) – máximo 8 ciclos.

Trastuzumabe – câncer de mama HER-2+ inicial, localmente avançado e metastático.

Pertuzumabe – câncer de mama HER-2+ metastático.

INFORMAÇÕES 
   Segue informações enviadas pelo Ministério da Saúde - MS, com vistas a manter o regular 
abastecimento do mesilato de imatinibe na Rede SUS:
   
1.O novo processo aquisitivo do Ministério da Saúde iniciou no mês de agosto 2020, o que deu 
origem ao Edital nº 115/2021;

2.O Pregão Eletrônico Sem Registro de Preço – Edital nº 115/2021 foi publicado no D.O.U. de 
30 de setembro de 2021, com data prevista para abertura das propostas no dia 13 de outubro de 
2021 e pode ser consultado no seguinte endereço:

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=250005&numprp=1152021&f_lstSrp
=&f_Uf=&f_numPrp=1152021&f_codUasg=250005&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=
&f_dtAberturaFim   
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3.O Edital nº 115/2021 sofreu impugnações que culminaram na sua suspensão temporária por 
duas vezes, na data de 13/10/2021 tendo sido reaberto em 29/10/2021; e em 09/11/2021 tendo 
o aviso de reabertura do pregão sido publicado no DOU em 26/11/2021.

4. A sessão de abertura das propostas ocorreu em 08/12/2021;

5.Após a sessão do certame, recursos foram interpostos pelas empresas ELLO DISTRIBUIÇÃO 
LTDA em face da EMS S/A. e pela AIRMED EIRELI – EPP em face da empresa GRAMS & 
GRAMS LTDA.

6.Atualmente, o processo está sob a gestão do Departamento de Logística para análise das 
razões dos recursos interpostos, até 24/12/2021. 

7.Declarando-se o(s) vencedor (es), considerando as etapas ainda a serem percorridas, a 
previsão é que a entrega do mesilato de imatinibe nos estados e DF ocorra no primeiro trimestre 
de 2022.
 
   Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do 
seguinte endereço eletrônico copaf.sesa@gmail.com.
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