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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após avaliação de todos os cenários, dentro do contexto atual da SES-DF e tendo 

como base as informações aqui levantadas, conclui-se que custo estimado para o cenário de 
manipulação das bolsas de NP pela própria SES/DF mostrou-se ligeiramente menor 
financeiramente para a Administração Pública do que custo estimado para o cenário de 
terceirização das bolsas de nutrição parenteral utilizadas pela SES/DF. 

O Cenário 4, que avaliou a aquisição de bolsas prontas para uso associada à 
manipulação própria mostrou-se não vantajoso economicamente para a SES/DF.  

O Cenário 3, cuja proposta é a aquisição de bolsas prontas para uso associada à 
terceirização, requer um estudo complementar a este para comprovação da provável 
economicidade para a SES/DF. Neste estudo, devem ser avaliadas as prescrições de NP 
efetivamente realizadas na SES/DF, em um período pré-determinado e deve ser realizada uma 
comparação entre a composição das bolsas prescritas e das bolsas prontas para uso, para 
definição dos descritivos a serem padronizados e respectivos quantitativos a serem licitados.  

Abaixo, seguem os custos estimados para cada cenário. 
 

Cenário Valor do mL (R$) 
Valor Mínimo Valor Máximo 

Cenário 1 (manipulação própria) R$ 0,30 
Cenário 2 (terceirização) R$ 0,33 
Cenário 3 (bolsas prontas para uso + terceirização) R$ 0,21 R$ 0,35 
Cenário 4 (bolsas prontas para uso + manipulação própria) R$ 0,27 R$ 0,41 

Tabela 74: Valor estimado do mL de NP por cenário estudado.  
 

Cenário Custo médio mensal estimado (R$) 
Custo Mínimo Custo Máximo 

Cenário 1 (manipulação própria) R$ 558.166,93 
Cenário 2 (terceirização) R$ 627.661,35 
Cenário 3 (bolsas prontas para uso + terceirização) R$ 390.849,57 R$ 660.201,15 
Cenário 4 (bolsas prontas para uso + manipulação própria) R$ 521.541,87 R$ 790.893,45 

Tabela 75: Custo médio mensal estimado para o fornecimento de NP por cenário estudado.  
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Cenário Custo médio anual estimado (R$) 

Custo Mínimo Custo Máximo 
Cenário 1 (manipulação própria) R$ 6.698.003,16 
Cenário 2 (terceirização) R$ 7.531.936,20 
Cenário 3 (bolsas prontas para uso + terceirização) R$ 4.690.194,84 R$ 7.922.413,80 
Cenário 4 (bolsas prontas para uso + manipulação própria) R$ 6.258.502,44 R$ 9.490.721,40 

Tabela 76: Custo médio anual estimado para o fornecimento de NP por cenário estudado.   
Ainda dentro do contexto econômico, quando se avalia o custo médio mensal 

estimado de cada um dos cenários estudados para fornecimento de bolsas de NP, observa-se 
que o cenário 1, de manipulação pela própria SES/DF, pode ser até 11,07% menos oneroso 
para a Administração Pública que o cenário 2, de terceirização das bolsas de NP. A economia 
mensal quando se comparam estes cenários é de R$ 69.494,42 (sessenta e nove mil 
quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a uma 
economia anual de R$ 833.933,04 (oitocentos e trinta e três mil novecentos e trinta e três 
reais e quatro centavos).  

Entretanto, no cenário de manipulação de NP pela própria SES/DF, além do custo de 
manutenção da área, deve-ser considerar ainda o custo de implantação da central de 
manipulação, que pode variar entre R$715.821,42 (setecentos e quinze mil oitocentos e vinte 
e um reais e quarenta e dois centavos) e R$ 741.491,84 (setecentos e quarenta e um mil 
quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos).  

Em relação aos valores acima apresentados, ressalta-se que o valor de R$ 0,30 para 
manipulação própria é o custo mínimo estimado. Como não foi possível quantificar, neste 
estudo, os custos com a manutenção corretiva dos equipamentos (exceto capelas de fluxo 
laminar), os custos administrativos/processuais dos serviços executados em nível central, os 
custos de manutenção predial, os custos de depreciação dos equipamentos e os custos com 
seguro dos carros que irão fazer o transporte da NP da central de manipulação aos hospitais da 
rede, o valor final do mL de nutrição parenteral manipulado na própria SES/DF será maior do 
que o aqui estimado.  

Considerando que o processo de manipulação própria envolve vários sub-processos, 
como padronização de itens, aquisição de insumos, materiais, equipamentos e mobiliários, 
contratação de serviços terceirizados e fiscalização dos contratos relacionados, o impacto dos 
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custos administrativos/processuais destes sub-processos sobre o custo final do mL de NP será 
expressivo.  

Embora custos administrativos/processuais também existam para o cenário de 
terceirização, é importante destacar que neste cenário estes custos serão menores do que no 
cenário de manipulação própria. Isto ocorre, pois para a terceirização tramitará um único 
processo para contratação do serviço, enquanto para a manipulação própria existirão diversos 
processos atrelados, seja para aquisições, seja para a contratação dos serviços necessários. 
Além disso, enquanto para a terceirização um único processo poderá ser tramitado em um 
intervalo de até 5 anos, para a manipulação própria, as tramitações dos processos de aquisição 
ocorrerão com frequência no mínimo anual.   

Além dos custos não quantificados neste estudo, alguns custos estimados, como 
monitoramento ambiental e controle de qualidade também poderão sofrer alterações, de 
acordo com a frequência de realização da amostragem e número de pontos a serem 
amostrados, bem como de acordo com a necessidade de se realizar análises de contra-prova, 
aumentando o custo do mL manipulado pela SES/DF.  

Em relação à terceirização, os valores aqui levantados referem-se ao contrato 
atualmente vigente, entre SES/DF e FBM. Em caso de uma nova licitação, é possível que ocorra 
a diminuição destes valores já que há mais empresas prestadoras deste tipo de serviço 
atualmente licenciadas quando comparado a 2013. Há, inclusive, empresas instaladas em 
Brasília/DF.  

Portanto, do ponto de vista financeiro, há uma tendência de que o valor do mL 
estimado para manipulação própria (R$ 0,30) ultrapasse o valor previsto para a terceirização 
(R$ 0,33). 

Em relação à viabilidade técnica, quando se avalia a implementação do cenário 1, 
deve-se levar em consideração alguns fatores que podem impactar diretamente, não só na 
qualidade do produto ofertado, mas também no fornecimento ininterrupto destes 
medicamentos aos pacientes. 

Conforme análise de risco anteriormente apresentada, ressalta-se que as questões 
de pessoal e do abastecimento regular de insumos (nível de risco extremo, com alta 
probabilidade de ocorrer) estão entre os principais fatores que podem conduzir a 
consequências negativas para a prestação do serviço de fornecimento de nutrição parenteral 
pela própria SES/DF.   
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Em relação à pessoal é primordial enfatizar que os farmacêuticos e auxiliares de 
farmácia que atuarão na manipulação da nutrição parenteral devem ser dedicados à atividade. 
Portanto, a retomada do serviço pela SES/DF requer a nomeação de novos servidores, uma vez 
que a rede já conta com significativo déficit destes profissionais, não sendo possível remanejá-
los de outros locais sem a devida substituição, sob pena de comprometer o andamento e 
qualidade dos demais serviços farmacêuticos prestados à população do DF. Entretanto, 
destaca-se que, devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, nomeações de novos servidores só 
estão ocorrendo em caso de vacância dos cargos atualmente existentes. Ainda neste âmbito, 
ressalta-se que atualmente não existe concurso válido para o cargo de Especialista em Saúde – 
Farmacêutico Bioquímico – Farmácia.  

Isto posto, a retomada deste serviço pela SES/DF deve estar condicionada, dentre 
outros fatores, à realização de novo concurso para Farmacêutico Bioquímico – Farmácia e à 
possibilidade de nomeação de novos servidores, que, ou irão compor o quadro de servidores 
da central de manipulação ou irão substituir servidores lotados em outras unidades que, por 
apresentarem experiência profissional na manipulação de medicamentos, serão destacados, 
através de remanejamento interno, para compor a equipe de manipulação da NP.  

No que diz respeito aos insumos e materiais, é fundamental ponderar a necessidade 
de padronização dos itens ainda não padronizados nesta SES/DF, através da submissão de 
solicitação à Comissão Central de Farmácia e Terapêutica (CCFT). Uma vez padronizados, 
devem ser instruídos processos de aquisição para cada um dos itens da relação de insumos e 
materiais apresentados neste estudo. É indispensável que todos estejam disponíveis no 
estoque da SES/DF antes que se retome o serviço, sob pena de não ser possível fornecer as 
bolsas de NP aos pacientes que necessitam. 

Neste âmbito, deve ser visto como crítico o risco de desabastecimento de qualquer 
um dos insumos que compõem as bolsas de nutrição parenteral, em especial os 
macronutrientes (aminoácidos, lipídeos e glicose), uma vez que a falta de qualquer um deles 
certamente irá comprometer a entrega do produto ao paciente, trazendo inclusive risco de 
morte por falta de nutrição adequada. Além disso, o desabastecimento de qualquer  insumo 
crítico implicará ainda em aumento de gastos para a SES/DF, uma vez que as bolsas de 
nutrição parenteral precisão ser adquiridas de forma emergencial de empresas que manipulam 
este tipo de produto, para rápido e adequado atendimento dos pacientes. É inviável, neste 
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caso, aguardar reposição de estoque dos insumos ou se pensar em aquisição emergencial dos 
insumos faltantes, uma vez que o atendimento ao paciente deve ser imediato e ininterrupto. 

Este cenário de aquisição de insumos se agrava quando se avalia que nos últimos 
anos, devido a uma série de fatores e com frequência significativa, os hospitais e demais 
serviços de saúde estão enfrentando problemas com o desabastecimento de medicamentos, 
configurando-se num problema de grande dimensão para a SES/DF devido ao impacto sobre o 
planejamento financeiro e, principalmente, pelo impacto direto na qualidade da assistência 
prestada ao paciente. 

Outro fator a ser considerado no cenário de manipulação própria cujo nível de risco é 
extremo é a questão da aquisição e das manutenções e calibrações dos equipamentos. Quanto 
às aquisições, a falha ou atraso nos processos licitatórios, a depender do equipamento, pode 
implicar na impossibilidade de se iniciar as atividades da área e, consequentemente, de se 
manipular a NP.   

Já em relação aos serviços de calibração e manutenções preventivas é importante 
destacar que sua continuidade é essencial para o funcionamento da central de manipulação da 
nutrição parenteral e a sua interrupção, em qualquer momento, poderá implicar na 
necessidade de descontinuar também a manipulação, uma vez que, interrompidas estas 
atividades, a qualidade do produto pode ser diretamente afetada. Desta forma e como 
maneira de assegurar a continuidade da manipulação, é necessário instruir processos 
específicos para que estes serviços estejam disponíveis imediatamente após o término dos 
contratos de assistência técnica com as empresas fornecedoras dos equipamentos e renová-
los conforme necessidade. 

Ainda em relação a equipamentos, outros riscos extremos correspondem ao fato de 
que o misturador automático cotado neste estudo para ser utilizado na SES/DF com o objetivo 
de otimizar/agilizar o processo de manipulação e permitir a distribuição das bolsas em tempo 
hábil para administração nos pacientes, é um equipamento importado, que não prevê 
manutenções preventivas e cujas manutenções corretivas são realizadas somente no exterior. 
Além disso, o equipamento é compatível somente com equipos próprios, da mesma marca. 
Consequentemente, estes riscos podem resultar no atraso na manipulação das bolsas, 
prejudicando o tratamento dos pacientes e também na contaminação do produto, devido à 
necessidade de manipulação manual, com maior intervenção dos operadores. 
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É indispensável destacar ainda que a retomada do serviço pela SES/DF implicará na 
necessidade de terceirização de outros serviços, sendo eles: controle de qualidade (incluindo 
análises de rotina, análises de validação de processo e de monitoramento ambiental), lavagem 
e esterilização de uniformes e sistema informatizado, cujos níveis de risco também se 
enquadram na classificação de risco extremo.  

Isto porque, no que diz respeito ao controle de qualidade e uniformes, a rede de 
saúde do DF não dispõe de laboratórios de Controle de Qualidade e lavanderias que atendam 
aos critérios especificados em legislações vigentes, que determinam que os testes de 
esterilidade devem ser realizados sob condições assépticas e que os uniformes devem ser 
higienizados sob condições adequadas de limpeza em lavanderia classe 10.000. 

Quanto ao sistema, o Trackcare, sistema utilizado para prescrição na SES/DF, não 
dispõe de módulo específico para Nutrição Parenteral, e encontra-se, atualmente, sem 
contrato de manutenção vigente para que este módulo seja desenvolvido. Além disso, a 
customização de um sistema já existente é complexa e pode ser mais demorada e onerosa do 
que a aquisição de um sistema próprio, específico para o assunto.  

Os processos de terceirização requerem licitação, cujo risco envolve a falha ou 
demora na contratação das empresas que irão prestar os serviços ou ainda a não realização 
das análises preconizadas (análises do produto final e das amostras de validação de processo e 
monitoramento ambiental), implicando em atrasos ou impossibilidade da manipulação dos 
produtos, erros causados pela necessidade de transcrição das prescrições e utilização, nos 
pacientes, de produtos com qualidade inapropriada. 

É indiscutível que a gestão de um único contrato de terceirização é mais simples que 
a gestão de três contratos de terceirização e uma má gestão destes contratos ou fiscalização 
deficiente representa um risco extremo aos processos de manipulação da NP, pois pode 
impossibilitar o início das atividades na central da manipulação ou a continuidade da 
manipulação de rotina, devido a não realização da validação de processo ou à falta de 
uniformes adequados à atividade. Além disso, pode ainda implicar na entrega de produtos 
insalubres aos pacientes, por falta de análises de controle de qualidade.  

Por fim, a interrupção da manipulação da NP pela SES/DF tanto por questões de 
restrição financeira quanto por interdição da central de manipulação por motivos sanitários, 
como já ocorrido em 2013, pode resultar em prejuízo ao tratamento e à saúde dos pacientes, 
por indisponibilidade do produto. 
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Além dos riscos extremos, há de se considerar também a existência de riscos altos 
para este cenário, como por exemplo, impossibilidade de conclusão da reforma da central de 
manipulação, dificuldade ou demora na aquisição dos mobiliários necessários à área, limpeza 
inadequada das áreas limpas e desvios de qualidade por descumprimento de procedimentos 
pré-estabelecidos para a atividade. 

É indiscutível, entretanto, que a implementação do cenário de manipulação própria 
da NP está associada também a oportunidades para a administração pública. 

Dentre as oportunidades avaliadas, a retomada do serviço pela SES/DF pode 
fortalecer a criação de uma unidade funcional específica para gerenciamento das atividades de 
manipulação no HRT, contribuindo assim para uma melhoria na qualidade da assistência 
prestada ao paciente (nível de risco extremo). Pode também resultar no fortalecimento da 
Equipe Multriprofissional em Terapia Nutricional (EMTN), permitindo a criação de serviços de 
referência em NP dentro da SES/DF e melhorando a gestão de prescrição nos hospitais, por 
inclusão de um especialista em Nutrição (Nutrólogo) na equipe. Vale ressaltar que este 
fortalecimento da EMTN também se configura como uma oportunidade no cenário de 
terceirização, pois é condição para o repasse de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde. 

Além disso, com a retomada do serviço de manipulação, a Administração Pública 
poderá se apropriar do processo de produção da NP, sendo detentora de conhecimento 
técnico e específico para se desenvolver como centro de referência em NP, contribuindo para 
a formação de profissionais de saúde especialistas na área de atuação, comprometidos e 
desempenhando suas atividades com excelência. 

A adequação da estrutura da SES/DF para gestão da NP, tanto no âmbito próprio 
quando no âmbito da terceirização, podem se constituir como uma oportunidade para o 
credenciamento como Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional 
Enteral/Parenteral. Uma vez credenciada, a SES/DF passará a receber do Ministério da Saúde o 
repasse financeiro de parte dos gastos com a referida terapia, o que pode resultar em maior 
disponibilidade financeira de recursos públicos. 

Já quando se avalia a implementação do cenário 2, de terceirização total da 
atividade, os níveis de risco mapeados também são significativos, tendo sido classificados 
como extremos ou altos. Neste cenário, os riscos estão relacionados ou à contratação em si da 
empresa terceirizada, ou à prestação ininterrupta do serviço ou ainda à má gestão dos 
contratos pela SES/DF e deficiências na sua fiscalização.  
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Quanto à contratação, falhas no processo de aquisição, insucesso ou demora na 
contratação, fraudes na licitação ou paralisação da licitação por intervenção dos órgãos de 
controle podem levar à interrupção ou atraso no fornecimento de NP aos pacientes da SES/DF.  

Restrições financeiras ou interdição da empresa fornecedora destes medicamentos 
por questões sanitárias também são importantes fatores relacionados ao risco de interrupção 
da prestação do serviço, resultando em desassistência ao paciente.  

A má gestão do contrato de prestação de serviço de fornecimento da NP, por falha 
na fiscalização ou despreparo dos executores do contrato, para realização, inclusive de 
auditorias de qualidade no fornecedor, pode resultar no preparo e entrega de produtos com 
baixa qualidade, impactando diretamente na saúde dos pacientes. 

Para ambos os cenários analisados, tendo em vista que o objetivo principal é o 
fornecimento de nutrição parenteral de qualidade para os pacientes internados nos hospitais 
da rede SES/DF, um eventual plano de contingência em caso de falhas para os processos 
deverá prever a contratação emergencial de uma segunda empresa fornecedora de nutrição 
parenteral para suprir a falta deste produto/serviço. 

No caso de produção da Nutrição Parenteral pela própria SES/DF, deve-se considerar 
que o processo macro é constituído por vários elos (sub-processos), de forma que todos são 
fundamentais para que se viabilize a manipulação do produto, com a qualidade e segurança 
necessárias. É fato que em caso de terceirização, a empresa contratada apresenta os mesmos 
elos em seu processo produtivo. Entretanto, no cenário da SES/DF os riscos apresentados para 
cada um destes elos têm um importante potencial de frustrar todo o processo, ao passo que 
no cenário de terceirização estes riscos, bem como a condução de sua gestão, são transferidos 
pela SES/DF à empresa, cabendo à Secretaria a fiscalização da boa execução dos serviços.  
 Diante de todos os dados aqui apresentados, é recomendado que a decisão quanto ao 
melhor cenário a ser adotado pela SES/DF considere, além da economia para os cofres 
públicos, os riscos inerentes a cada cenário e também as condições técnicas para prestação de 
um serviço ininterrupto e de qualidade, que atenda plenamente às necessidades dos 
pacientes, não vindo a causar maiores danos à saúde daqueles que necessitam do 
medicamento por interrupções do serviço alheias à capacidade de intervenção dos 
profissionais de saúde que trabalham diretamente na assistência, bem como dos próprios 
pacientes.  
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