
✓Regulação inconsistente das 
ofertas para os tratamentos 
oncológicos:

✓Quimioterapia

✓Radioterapia (SRTU – 92%)

✓Cirurgias oncológicas 
(agendas dos médicos)



Intempestividade no acesso ao 
tratamento oncológico

Etapa UNACON Tempo 
Médio 
(Dias)

Primeiro tratamento 
oncológico

HUSE/FBHC 119

Cirurgia oncológica HUSE 62

Cirurgia oncológica urológica HUSE 238

Radioterapia (início do 
tratamento)

HUSE 119

Quimioterapia HUSE 29

Quimioterapia FBHC 18

Radioterapia (início do 
tratamento)

FBHC 109



• Questão 3: Equipamentos à disposição da 
Rede de Atenção Oncológica no Estado de 
Sergipe



Interrupções do serviço de 
radioterapia no HUSE e no Hospital de 
Cirurgia

Etapa Dias úteis de 
Interrupção

HUSE 2015 – 128
2016 – 41
2017 – 14

Hospital de Cirurgia 2015 – 46
2016 – 117
2017 – 7



✓Convênio n.º 765.777/2011, para 
aquisição de Acelerador Linear, 
Tomógrafo, Sistema para 
Planejamento de Radioterapia e 
Ressonância Nuclear Magnética, no 
valor de R$ 5.535.558,78 – Hospital 
de Cirurgia.
✓Acelerador Linear ainda não 

adquirido;

✓Tomógrafo e Ressonância recebidos 
em julho/2016 e ainda não instalados 
(perda da garantia).



✓Não utilização de conta específica 
para movimentação dos recursos do 
convênio

✓Perda de recursos do convênio no 
valor de R$ 323.034,93;



✓Atraso na execução do convênio de nº 
100.003/2014 para reforma estrutural 
do Hospital Cirurgia e prejuízo da 
oferta de serviço de radioterapia;

✓Falta de apresentação de 
documentação comprobatória do 
acompanhamento da evolução da 
obra.



• Questão 4: Execução dos contratos firmados 
entre a Fundação Hospitalar de Saúde e a 
empresa Chama – Complexo Hospitalar 
Manoel André Ltda  para tratamento fora do 
domicílio



✓Contratações emergenciais de 
forma sucessiva do Complexo 
Hospitalar Manoel André Ltda.;

✓Pagamentos efetuados sem a 
prestação de serviços e sem 
comprovação das despesas;

✓Falhas na fiscalização dos Contratos.



PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES 
DA AUDITORIA 
PARA O HUSE



✓Implantar o controle de frequência biométrico 
para os profissionais médicos;

✓Regularizar os casos de vínculos incompatíveis 
de profissionais médicos;

✓Assegurar um número mínimo de salas 
cirúrgicas e de leitos de UTI exclusivos para a 
oncologia



✓Implementar sistema 
informatizado de 
movimentação de 
estoque de 
medicamentos e 
insumos cirúrgicos;

✓Implantar o Prontuário 
Único;

✓Garantir o ambiente 
humanizado, em especial 
na ala pediátrica;



✓Garantir a regulação 
eficiente e transparente 
da radioterapia, 
quimioterapia e cirurgias 
oncológicas;

✓Divulgar imediatamente 
as listas de espera (site, 
murais do hospital etc.).



PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES 
DA AUDITORIA 
PARA A 
SMS/CIRURGIA



✓Providenciar o término 
das obras do bunker 
para instalar os 
equipamentos de 
radioterapia referentes 
ao convênio de 2011;

✓Devolver R$ 323.034,93 
utilizados 
indevidamente, 
referente aos recursos 
do convênio citado;



✓Garantir a regulação 
eficiente e transparente 
da radioterapia, 
quimioterapia e cirurgias 
oncológicas;

✓Divulgar imediatamente 
as listas de espera (site, 
murais do hospital etc.).



• Rever as metas 
quantitativas para o 
tratamento em 
radioterapia, tendo em 
vista que o próprio 
Cirurgia reconhece que 
as metas atuais estão 
superestimadas;

• Cumprir o acordo 
constante do Termo de 
Audiência no que diz 
respeito à forma de 
pagamento do contrato 
com o Cirurgia, 
evitando atraso nos 
repasses;





✓A situação da Oncologia em Sergipe é grave.

✓O trabalho dos órgãos de controle e defesa do 
patrimônio público é importante, mas é 
fundamental o controle social.

✓A sociedade precisa ajudar o FOCCO, as 
Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, o 
HUSE e o Hospital de Cirurgia



✓Fiscalize!

✓Leia o relatório!

✓Cobre!

✓Ajude!


