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Ministério da Saúde 
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde 

Departamento de Assistência Farmacêu�ca e Insumos Estratégicos 
Coordenação-Geral de Assistência Farmacêu�ca e Medicamentos Estratégicos 

  

NOTA TÉCNICA Nº 233/2021-CGAFME/DAF/SCTIE/MS

  

1. ASSUNTO

1.1. Requerimento do Senado Federal nº 434/2021/CPIPANDEMIA, de autoria do Senador Renan
Calheiros, o qual requer informações sobre a aquisição de comprimidos de Cloroquina 150mg.

 

2. ANÁLISE

2.1. Trata-se de resposta ao Despacho GAB/SCTIE (0020560641) que encaminha o Oficio nº 645/2021
- CPIPANDEMIA (0020457562) contendo o Requerimento nº 434/2021-CPIPANDEMIA (0020457596), de autoria
do Senador Renan Calheiros, por meio do qual são solicitadas, ao Ministro de Estado da Saúde, informações
sobre a aquisição de comprimidos de cloroquina 150mg.

2.2. Quanto aos ques�onamentos enviados pelo Senador Renan Calheiros, cabe à Coordenação-Geral
de Assistência Farmacêu�ca e Medicamentos Estratégicos (CGAFME/DAF), se manifestar quanto aos seguintes
itens destacados abaixo:

 

a) Quan�dade, valores financeiros, fornecedores e datas de aquisição de comprimidos de
Cloroquina 150mg, durante os anos de 2018 e 2021;

 

O Departamento de Assistência Farmacêu�ca e Insumos Estratégicos (DAF), que integra a
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde
(MS), desde o início da pandemia no Brasil tem atuado, no âmbito de suas competências, para reduzir a
mortalidade causada pelo novo coronavírus. Essa atuação tem ocorrido por meio de ações direcionadas
primordialmente ao suprimento de medicamentos e de insumos estratégicos para a Assistência Farmacêu�ca.

Essas ações têm sido desenvolvidas através da con�nua aplicação dos recursos na Assistência
Farmacêu�ca, visando contribuir para o fortalecimento do SUS. No âmbito do DAF/SCTIE, os medicamentos e
insumos são ofertados por meio do Programa Farmácia Popular e dos componentes, os quais são: Componente
Básico da Assistência Farmacêu�ca (CBAF), Componente Estratégico da Assistência Farmacêu�ca (CESAF)
e Componente Especializado da Assistência Farmacêu�ca (CEAF).

Dessa forma, o DAF/SCTIE tem sido um departamento estratégico e atuante nas ações
desenvolvidas para o enfretamento da pandemia no Brasil, em cooperação permanente com a Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS/MS), com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS), com o
Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência (DAHU/SAES/MS), com o Departamento de Logís�ca em Saúde
(DLOG/SE/MS), com a Secretaria Execu�va (SE/MS), com a Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde
(AISA/MS) e com a Diretoria de Integridade (DINTEG/MS).

O medicamento Cloroquina 150mg é ofertado na rede SUS por meio do Componente Estratégico
da Assistência Farmacêu�ca (CESAF). Este componente se des�na à garan�a do acesso a medicamentos e
insumos para o controle de doenças e agravos específicos com potencial impacto endêmico, muitas vezes
relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza.

Conforme solicitado, segue abaixo Quadro contendo as aquisições de Cloroquina 150mg
realizadas no período de 2018 à 2021:

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22423273&id_procedimento_atual=22313600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000563&infra_hash=e4e358adfb3b7be5b8baa43fe5d0270a13956913cd9a9d95d2066ac9d4e77a69
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22313647&id_procedimento_atual=22313600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000563&infra_hash=b8332be672c25c4bcce53803f2fa2aeb0642bda195651ff10d1719af41127dd7
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22313683&id_procedimento_atual=22313600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000563&infra_hash=2a4ab499882a4c678d6a2fc8033aed8f189ca8be02d43ca5d13e0626ac2f5f38
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Ano Programa/
Doença Nº TED Valor Unit. R$

Quan�ta�vo
Contratado (nº
comprimidos)

Valor da
Contratação Fornecedor

2018 Malária 57/2018 0,0690 4.220.000 R$ 291.180,00 FIOCRUZ
2020 Malária 10/2020 0,0690 3.000.000 R$ 207.000,00 FIOCRUZ

2020 Malária Termo Adi�vo
ao TED 10/2020 0,0690 750.000 R$ 51.750,00 FIOCRUZ

 

No ano de 2019 e em 2021, até o momento, não houve aquisição do medicamento Cloroquina
150mg comprimido.

 

b) Ações orçamentárias u�lizadas na aquisição de comprimidos de Cloroquina 150mg,
durante os anos de 2018 à 2021;

 

O Ministério da Saúde adquire historicamente o medicamento Cloroquina 150mg para
atendimento ao Programa Nacional de Controle da Malária. O medicamento é adquirido por meio
do Componente Estratégico da Assistência Farmacêu�ca (CESAF) e a ação orçamentária u�lizada é
a 10.303.5017.4368.0001 - Promoção da Assistência Farmacêu�ca por meio da Disponibilização de
Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico. 
 

c) Critérios para distribuição de comprimidos de Cloroquina 150mg entre estados, Distrito
Federal e municípios, durante os anos de 2018 à 2021;

 

O fluxo de distribuição da Cloroquina 150mg segue o padrão adotado para os medicamentos
do Componente Estratégico da Assistência Farmacêu�ca (CESAF). Esses medicamentos são adquiridos de forma
centralizada pelo Ministério da Saúde e distribuídos às Secretarias de Estaduais da Saúde (SES) e aos Distritos
Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI), cabendo a essas o recebimento, o armazenamento e a
distribuição aos municípios conforme avaliação epidemiológica. 

Porém, com o advento da pandemia de COVID-19, foi elaborada a Nota Informa�va nº 5/2020-
DAF/SCTIE/MS (27/03/20), que foi posteriormente atualizada pela Nota Informa�va nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS
(31/03/20). A orientação trazia informações para a u�lização, a critério médico, do medicamento Cloroquina
como terapia adjuvante no tratamento de formas graves, sem que outras medidas de suporte fossem preteridas
em seu favor.

Tais notas foram elaboradas considerando as publicações conhecidas à época, com dados
preliminares sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com COVID-19 (Chatre, 2020,
Touret, 2020; Gautret, 2020; Riera, 2020). Ademais, levou-se em consideração que o tratamento com
cloroquina seria de baixo custo e de fácil acesso, devido à capacidade nacional de produção em larga escala
pelos laboratórios públicos brasileiros, e à capacidade de abastecimento desse medicamento em nível estadual
e municipal.

Com o decurso do tempo, foram surgindo novas evidências a respeito do manejo da COVID-19.
E em 20/05/2020, foi publicada a Nota Informa�va nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS, atualizada pelas Notas
Informa�vas nº 11/2020-SE/GAB/SE/MS, de 15/06/2020 e nº 17/2020 - SE/GAB/SE/MS, de 10/08/2020. Esta
úl�ma trouxe orientações para o manejo de pacientes com diagnós�co da COVID-19. Ressalta-se que essas
orientações se encontram em processo de revisão con�nua.

Nesse contexto, considerando a necessidade de se reservar estoque para o abastecimento do
programa de malária, e com a finalidade de racionalizar a distribuição do medicamento, o DAF/SCTIE apresentou
ao Comitê de Ações em Emergência - COE COVID-19, a situação de estoque. O intuito foi a discussão de critérios
na definição do quan�ta�vo a ser distribuído. A par�r de então, foram u�lizados os critérios apresentados e
deliberados no COE COVID-19 para a distribuição da Cloroquina 150mg, conforme abaixo:

1. Consulta a Localidade – Levantamento da Demanda da Localidade (DL) e estoques;
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2. Es�mar Demanda dos Casos Suspeitos (DCS). O cálculo da DCS é a Média da penúl�ma e da
antepenúl�ma semana de casos suspeitos x 4 x quan�dade de comprimidos por tratamento.

3. Realizar compara�vo entre a DL e a DCS.

3.1 Se DL > DCS = Atendimento DCS, essa será a Demanda Final (DF);

3.2 Se DL < DCS = Atendimento DL, essa será a Demanda Final (DF);

4. Se o estoque MS for suficiente ao atendimento da DF, esta será atendida.

5. Se o estoque do MS não for suficiente para atendimento da DF, os estados serão classificados em grupos
de prioridade de atendimento:

5.1 Grupo 1 - Não tem estoque, DF totalmente atendida pelo estoque MS;

5.1.1 Em impossibilidade de estoque MS para atendimento total do grupo, a incidência será
considerada para priorização até o limite do estoque do MS;

5.2 Grupo 2 – Aqueles em que o estoque atende parcialmente, DF será complementada pelo
estoque MS;

5.2.1 Em impossibilidade de estoque MS para atendimento total do grupo, a incidência será
considerada para priorização até o limite do estoque do MS;

5.3 Grupo 3 - Aqueles em que o estoque atende totalmente, DF atendida pelo estoque da localidade.

 

d) Quan�dade e datas da distribuição de comprimidos de Cloroquina 150mg aos estados,
Distrito Federal e municípios, durante os anos de 2018 à 2021;

 

Em atendimento à solicitação, encaminhamos em anexo a Planilha de Distribuição de Cloroquina
150mg - 2018 à 2021 (0020619778) para atendimento ao Programa Nacional de Controle da Malária.

 

e) U�lização, nos anos de 2020 e 2021, de comprimidos de Cloroquina 150mg do Programa
Nacional de Controle e Prevenção da Malária para o combate à Covid-19.

 

O medicamento Difosfato de Cloroquina 150mg é adquirido de forma centralizada pelo Ministério
da Saúde, para atendimento ao Programa Nacional de Controle da Malária e com o advento da pandemia, este
medicamento foi distribuído no ano de 2020 para u�lização no contexto da COVID-19 às Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde, quando solicitado.

Esclarecemos que a distribuição de Cloroquina 150mg aos Estados e Distrito Federal, teve início
em 27/03/2020, após a divulgação da NI nº 05/2020, u�lizando como critério para a elaboração das pautas o
número de casos de COVID-19, registrados no Bole�m do Ministério da Saúde, e também nas solicitações
enviadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Como as primeiras três distribuições se basearam especialmente
no número de casos de COVID-19, os maiores quan�ta�vos foram des�nados aos estados que, naquele período
(entre 27/03/2020 e 07/05/2020), apresentavam o maior número de casos da doença (CE, RJ e SP).

Dessa forma, com a elevação do número de casos de COVID-19, o estoque do Ministério da Saúde
foi rapidamente distribuído. Nesse cenário, diante da insuficiência de estoque para atendimento a todas as
solicitações dos entes federados, o Laboratório Químico e Farmacêu�co do Exército (LQFEX) disponibilizou
Cloroquina 150mg ao Ministério da Saúde, para distribuição ao Sistema Único de Saúde, como forma de auxiliar
no enfrentamento da pandemia no país. As entregas do medicamento pelo LQFEX ocorreram diretamente às
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, totalizando 2.463.200 comprimidos de Cloroquina 150mg.

As entregas de Cloroquina 150mg realizadas entre 27/03/2020 e 19/05/2020, foram pautadas nas
primeiras Notas Informa�vas divulgadas pelo Ministério da Saúde, e dessa forma, eram des�nadas como terapia
adjuvante no atendimento de formas graves, em pacientes hospitalizados. As pautas foram elaboradas com
base no número de casos de COVID-19 registrado no Bole�m do Ministério da Saúde e também com base nas
solicitações enviadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Nesse período, foram emi�das pautas de
distribuição que totalizaram 2.932.000 comprimidos: 1.932.000 do estoque do Ministério da Saúde (entrega via
DLOG), e 1.000.000 de comprimidos com entrega descentralizada pelo Laboratório Químico Farmacêu�co do
Exército – LQFEX.

Um fator importante, foi a u�lização de formulários eletrônicos para a consulta quanto ao
estoque e interesse (dos estados e capitais estaduais) no recebimento e remanejamento do medicamento

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22486075&id_procedimento_atual=22313600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000563&infra_hash=5173b7e7a8f6772bde4c81813f682bc25f360dca67841d19a31952935678bf93
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(0020619904) além das várias solicitações de Cloroquina 150mg, realizadas diretamente por municípios
(0020619854). Assim, as solicitações recebidas eram avaliadas com base nesses critérios validados pelo COE
COVID-19, para posterior liberação do quan�ta�vo a ser enviado. No decorrer do tempo, demandas de diversos
Municípios chegaram ao Ministério da Saúde, e estas também foram levadas para discussão junto ao COE
COVID-19, para deliberação quanto ao atendimento ou não. A par�r de 20/05/2020, portanto, foram emi�das
pautas de distribuição que totalizaram 3.285.200 comprimidos, sendo: 1.822.000 do estoque do MS e
1.463.200 comprimidos via LQFEX .

Em síntese, todas as pautas de distribuição de Cloroquina 150mg foram emi�das entre
27/03/2020 e 10/08/2020. A par�r de setembro de 2020, registrou-se queda no número de casos de COVID-19
no país, de forma que também houve forte redução de solicitações de Cloroquina/Hidroxicloroquina pelos entes
federados. Desde então, as poucas solicitações foram atendidas com o fornecimento de Hidroxicloroquina
200mg, recebida por meio da doação do Governo Norte Americano, e não mais com a Cloroquina 150mg
adquirida pelo Ministério da Saúde.

Importante destacar que conforme o número de casos da doença reduzia, determinadas
localidades passaram a disponibilizar os estoques de Cloroquina 150mg para recolhimento/remanejamento pelo
Ministério da Saúde. E isso ocorreu principalmente no segundo semestre de 2020.

Inicialmente, o Ministério da Saúde fez contato com a Secretaria Estadual de São Paulo, que
disponibilizou o montante de 300.000 comprimidos para recolhimento. Dessa forma, esse montante foi u�lizado
para o atendimento das solicitações de outros estados e municípios.

A par�r de outubro/20, determinados estados disponibilizaram o total de 564.870 comprimidos
de Cloroquina, os quais foram remanejados para atendimento ao Programa de Malária.

Dessa forma, considerando as pautas de distribuições realizadas pelo Ministério da Saúde para o
uso no âmbito da COVID-19, bem como a devolução de 300.000 comprimidos pela SES/SP, e o remanejamento
de 564.870 comprimidos para o programa de malária, constata-se que efe�vamente para a COVID-19 foi
des�nado o montante de 5.416.510 comprimidos de Cloroquina 150mg no ano de 2020, conforme "Planilha de
Distribuição de Cloroquina 150mg" (0020619993) contendo os quan�ta�vos, datas e des�natário. 

 

3. CONCLUSÃO

3.1. Sendo o que cabe à esta Coordenação-Geral de Assistência Farmacêu�ca e Medicamentos
Estratégicos (CGAFME/DAF), encaminha-se ao Gabinete/DAF/SCTIE para conhecimento e, após concordância
da manifestação por este Departamento, sugere-se o encaminhamento ao GAB/SCTIE.

 

Atenciosamente,

 

SIDNEY RICHARDSON DE ARAÚJO COSTA RORIZ
Coordenador-Geral

 

De acordo.

 

SANDRA DE CASTRO BARROS
Diretora

 

Documento assinado eletronicamente por Sidney Richardson de Araújo Costa Roriz, Coordenador(a)-Geral
de Assistência Farmacêu�ca e Medicamentos Estratégicos, em 19/05/2021, às 10:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º,
da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Sandra de Castro Barros, Diretor(a) do Departamento de

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22486208&id_procedimento_atual=22313600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000563&infra_hash=2dd79b27ebc62bd8e2aa116e42ba13cd4aa6a7f1d14dc159b50f488c5878a92b
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22486155&id_procedimento_atual=22313600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000563&infra_hash=f71471341cefeccfea1ad7ab76fdf143fea8e7739aa12e0ceea24201c647057f
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22486307&id_procedimento_atual=22313600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000563&infra_hash=4409c7cd1e8238186257f42663b1c82dd37c4558638f7d7f6af42d617100c7e6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
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Assistência Farmacêu�ca e Insumos Estratégicos, em 19/05/2021, às 18:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0020591835 e o
código CRC E6BA7518.

Referência: Processo nº 25000.069778/2021-05 SEI nº 0020591835
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