
AUDITORIA 
CONJUNTA -
ONCOLOGIA



Avaliação do acesso da 
população sergipana aos 
serviços clínicos, 
ambulatoriais e hospitalares 
do Sistema Único de Saúde 
na área de Oncologia.

OBJETIVO:





Problema de 
Auditoria:

O aumento da expectativa de vida, o envelhecimento 
populacional, a mudança de estilo de vida  
ocasionados pelo processo global de industrialização 
tem levado ao aumento de casos de doenças cronico-
degenerativas, especialmente o câncer e as doenças 
cardiovasculares, o que tem aumentado a demanda 
por serviços oncológicos. 

Em contraponto, Sergipe tem mantido sua rede de 
serviços com a oferta de apenas duas UNACON para 
os casos de câncer, o que chama a atenção para a 
necessidade de se verificar se elas são suficientes para 
atender a demanda por serviços oncológicos e se 
prestam tais serviços de forma adequada.



UNACON – HUSE e UNACON HOSPITAL DE CIRURGIA



QUESTÕES DE AUDITORIA



Questão 1: A estrutura da Rede de 
Atenção Oncológica existente no 
Estado de Sergipe é suficiente para 
atender os atuais casos diagnosticados
de câncer e os esperados para os
próximos anos?



Questão 2:  A Rede Sergipana
de Atenção Oncológica possui
estrutura para o acolhimento e 
tratamento tempestivos e 
humanizados?



• Questão 3: Os equipamentos à 
disposição da Rede de Atenção 
Oncológica no Estado de Sergipe 
são em número suficiente para fazer 
frente à demanda por serviços 
oncológicos? Ademais, esses 
equipamentos possuem “grau de 
disponibilidade” que não 
comprometa a execução das 
terapêuticas clínicas? 



Questão 4: A execução e o 
pagamento dos contratos 
firmados entre a Fundação 
Hospitalar de Saúde e a 
empresa Chama –
Complexo Hospitalar 
Manoel André Ltda  para o 
tratamento fora do 
domicílio encontram-se 
em conformidade com as 
normas e princípios gerais 
da administração pública?



✓A auditoria levou em consideração o 
período de 01/01/2015 a 31/07/2017;

✓ Considerando os trabalhos de 
campo e a confecção dos relatórios, 
a auditoria durou cerca de quatro 
meses;

✓A auditoria identificou 97 falhas.



Questão 1: Estrutura 
da Rede de Atenção 

Oncológica do Estado



✓Insuficiência da quantidade de salas 
cirúrgicas do HUSE disponibilizadas 
para cirurgias oncológicas.

✓Insuficiência de leitos na UTI 
exclusivos para a oncologia do HUSE.

✓Falta de insumos cirúrgicos para a 
realização de cirurgias oncológicas 
no HUSE.

✓Subutilização, por falta de 
planejamento adequado, dos cinco 
leitos oncológicos da Ala 500.

✓Carência de insumos odontológicos 
prejudica a continuidade do 
tratamento oncológico.



✓Ineficácia do controle de frequência 
dos médicos e físicos que atuam na 
área de oncologia do Hospital de 
Urgências de Sergipe (HUSE), 
levando a diversos outros 
problemas;

✓Falta de confiabilidade das escalas 
de oncologia clínica e de cirurgia 
oncológica do HUSE, ocasionando 
diversos problemas na distribuição 
dos profissionais de saúde;



✓Ineficácia de controle de 
movimentação e estoque de 
medicamentos oncológicos do HUSE;

✓Insuficiência e ou falta de insumos 
para as ofertas de tratamento 
oncológico;

✓Interrupção de tratamento de 
quimioterapia devido à falta de 
medicamentos.

✓Ausência de prontuário único;

✓Limitações do Sistema Central de 
gestão de Saúde contratado da 
empresa Acone, que dificultam o 
processamento das APACs de 
quimioterapia e radioterapia, 
levando à perda de recursos (HUSE);



Contratos entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e a FBHC

• FBHC não está executando o contrato 
na forma prevista no instrumento 
contratual e na legislação pertinente:

• Quantitativos de serviços 
superestimados;

• Suspensão de cirurgias, 
interrupção de radioterapia e 
quimioterapia;

• Inexistência de regulação para 
tratamento de quimioterapia.



✓Execução financeira do contrato em 
desacordo com o instrumento 
contratual e com as normas pertinentes 
– A SMS não tem cumprido os prazos de 
repasse do recurso estadual e municipal;

✓Pagamento da meta qualitativa de 40% 
do valor pré-fixado independente do 
quantitativo realizado para cada 
procedimento no contrato firmado 
entre a SMS e a FBHC.



Questão 2:  
Tratamento 
humanizado



✓Subutilização de leitos da Ala 500 
(HUSE) por falta de planejamento 
adequado;

✓Não realização de cirurgias 
reparadoras para pacientes de 
câncer de mama;

✓Produção de radioterapia, exames 
diagnósticos de ultrassonografia e 
cirurgias oncológicas abaixo do 
estabelecido na Portaria do 
Ministério da Saúde (Portaria SAS/MS 
n.º 140)



✓Alto índice de suspensão de cirurgias 
já agendadas (acima de 70% no 
Hospital de Cirurgia para cirurgias 
oncológicas – urologia);

✓Utilização dos leitos de oncologia por 
pacientes da ortopedia e de leitos de 
UTI por pacientes de outros 
convênios celebrados pela FBHC;

✓Falta de garantia de enfermaria 
oncológica pela UNACON da FBHC;

✓Falta de ambiente humanizado nos 
setores de internamento do HUSE;


