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RESUMO 
 

O mercado de medicamentos é marcado pela assimetria de informações, inclusive 
em relação aos preços e pode ocorrer quando os preços praticados no mercado são 
desconhecidos e diferentes dos preços regulados. O Banco de Preços em Saúde 
(BPS) objetiva registrar e disponibilizar on-line informações das compras públicas e 
privadas de medicamentos e produtos para a saúde. Trata-se de um estudo de caso 
de base documental realizado com análises de dados secundários de acesso livre, 
utilizando-se a lista de medicamentos do Sistema de Registro de Preços da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SRP-SES/SP), consultas ao sistema 
BPS e pesquisa bibliográfica. O objetivo foi avaliar a contribuição do BPS para a 
redução da assimetria de informações nas compras públicas de medicamentos, bem 
como o alcance da cobertura nacional do seu uso. O estudo selecionou alguns 
medicamentos do SRP-SES/SP e da RENAME hospitalar, consultou no BPS e 
calculou o alcance do sistema BPS que foi de 50% a 73,3%, dependendo do tipo de 
busca realizada, bem como as variáveis consideradas. Os preços avaliados foram 
todos coerentes, não revelando preços discrepantes entre os registrados nas ARP e 
constantes no BPS. Nos últimos 10 meses, o número de instituições cadastradas no 
BPS e municípios cresceram 25,38% e 41,36%, respectivamente. O BPS é 
ferramenta que possibilita aos gestores ter uma visão geral sobre os preços de 
medicamentos adotados pelos fornecedores e permite uma aproximação do perfil 
dos preços praticados no mercado nacional, contribuindo para a eficiência no uso 
dos recursos públicos. 
 
Palavras-chave:  Banco de Preços em Saúde. Medicamentos. Registro de Preços. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The market for medicines is marked by the asymmetry of information, including in 
relation to prices, and can occur when prices on the market are unknown and 
different from regulated prices. The Health Price Bank (BPS) aims to register and 
make available online information on public and private purchases of medicines and 
health products. This is a documentary case study carried out with free access 
secondary data analyzes, using the list of medicines of the Price Registration System 
of the São Paulo State Department of Health (SRP-SES / SP), queries to the BPS 
system and bibliographic search. The objective was to evaluate the contribution of 
the BPS to the reduction of the asymmetry of information in the public purchases of 
medicines, as well as the scope of the national coverage of its use. The study 
selected some drugs from SRP-SES / SP and RENAME hospital, consulted the BPS 
and calculated the BPS system's range from 50% to 73.3%, depending on the type of 
search performed, as well as the variables considered. The prices evaluated were all 
consistent, not revealing prices differing between those recorded in the PRA and 
those in the BPS. In the last 10 months, the number of institutions registered in the 
BPS and municipalities grew 25.38% and 41.36%, respectively. The BPS is a tool 
that allows managers to have an overview of the prices of medicines adopted by 
suppliers and allows an approximation of the profile of prices practiced in the national 
market, contributing to the efficiency in the use of public resources. 
 
Key words:  Health Price Bank. Medications. Price Registration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) monitora os preços dos 

medicamentos que estão no mercado e auxilia tecnicamente no estabelecimento dos 

preços de novos medicamentos, mas apesar disso ainda ocorre extensa 

diferenciação de preços no território nacional. Uma das atribuições da ANVISA é 

exercer a função de Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED), órgão interministerial responsável por regular o mercado e 

estabelecer critérios para a definição e o ajuste de preços. (BRASIL, 2016) 

 A lista de Preços de Medicamentos para Compras Públicas prevê os valores 

de venda às instituições públicas, variando entre os Estados de acordo com as 

alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que 

incidem sobre a venda dos medicamentos. É utilizado o Preço Máximo de Venda ao 

Governo (PMVG) quando se tratam de aquisições de medicamentos sujeitos ao 

Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) e, para os demais medicamentos utiliza-

se como parâmetro o Preço de Fábrica (PF). (ANVISA, 2018a) 

 Os preços máximos estabelecidos na lista devem ser respeitados 

bilateralmente, ou seja, tanto pelos vendedores quanto pelos compradores, nas 

aquisições de medicamentos destinados ao SUS, quer seja da administração direta 

ou indireta, de todos os entes da federação. (ANVISA, 2018b) Porém, como  

mencionado anteriormente, essa lista trata de valores máximos e não representa os 

valores que estão sendo praticados no mercado de medicamentos. 

 Os órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, devem atender às normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos previstos na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Dentre os princípios 

que devem ser observados, podemos destacar aqui a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração pública e também o princípio da publicidade, visto 

que esses se relacionam com a proposta desse trabalho. (BRASIL, 1993)  

 A Lei nº 8.666 em seu artigo 15º, menciona que as compras públicas, 

sempre que possível, devem ser processadas através de registro de preços, e o 

sistema de registro de preços seria regulamentado através de decreto. No Estado de 
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São Paulo, essa regulamentação foi definida através do Decreto nº 47.945, de 16 de 

julho de 2003 (SÃO PAULO, 2003), alterado posteriormente pelo Decreto nº 51.809, 

de 16 de maio de 2007. Assim, as aquisições de bens e serviços cujas contratações 

sejam frequentes, o Sistema de Registro de Preços (SRP) pode ser adotado no 

âmbito da administração estadual de São Paulo. (SÃO PAULO, 2007) 

 O SRP integra um rol de procedimentos para registro formalizado de preços 

relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

Para um determinado produto licitado, é elaborada uma Ata de Registro de Preços 

(ARP) que estabelece as condições a serem observadas nas futuras contratações. 

Cada ARP contém o nome do medicamento, nome comercial, código SIAFISICO, 

unidade de fornecimento, embalagem, número da ata, fabricante, data da 

homologação, data de validade, data prorrogação, quantidade máxima, detentor do 

registro de preços e preço único em reais. (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DE SÃO PAULO, [s.d.]) 

 Conforme o artigo 8º do Decreto nº 47.945, de 16 de Julho de 2003, as 

licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Pregão e Concorrência, nos 

termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, respectivamente, adotando-se o tipo menor preço. (SÃO 

PAULO, 2003) 

 O pregão busca a simplificação das compras públicas podendo ser utilizado 

quando o objeto da contratação for bens ou serviços comuns, previstos em 

regulamentos. (BRASIL, 2013) 

 De acordo com Kohler et al. (2015), com o objetivo de dar transparência às 

compras públicas realizadas, diversos países pensaram em estratégias para tornar 

públicos os dados referentes aos gastos com as aquisições de medicamentos. O 

Brasil foi o pioneiro com a criação do Banco de Preços em Saúde (BPS), iniciativa 

proposta pelo governo federal, com o propósito de armazenar e disponibilizar 

informações registradas pelas instituições públicas e privadas, sobre os preços de 

medicamentos e produtos de saúde submetidos a processos de aquisição. 

(KOHLER et al., 2015) 

 O BPS foi criado em 1998 e desde então atua como ferramenta de apoio aos 

processos licitatórios e acompanhamento dos preços praticados no mercado. Devido 

ao seu uso pouco frequente e aumento do número de normas que determinavam a 

participação das secretarias estaduais de saúde no registro das informações de suas 
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compras, o sistema foi reformulado. Inúmeras capacitações foram realizadas pela 

equipe técnica do BPS às SES das 27 UF e municípios, porém havia o problema da 

descontinuidade da alimentação do sistema, relacionada à troca de gestores e 

cargos de chefia a cada quatro anos. O BPS foi reformulado com os aprimoramentos 

necessários para mostrar aos gestores que essa ferramenta possibilita o 

acompanhamento e controle de preços que estão sendo pagos pelas suas unidades 

de saúde, e que essas informações proporcionam melhorias no gerenciamento dos 

recursos aplicados na compra desses produtos. (SAMRSLA, 2012) 

 O BPS é um sistema criado pelo Ministério da Saúde (MS) com o objetivo de 

registrar e disponibilizar on-line informações das compras públicas e privadas de 

medicamentos e produtos para a saúde. Gestores, ao planejarem as compras 

públicas podem utilizar-se das informações constantes no BPS para consultas 

acerca dos preços de medicamentos que têm sido praticados no mercado. Além 

disso, o BPS é ferramenta útil para os responsáveis pelas fiscalizações das compras 

públicas, contribuindo ainda para a redução da assimetria de informação por tornar 

público e acessível os preços dos produtos negociados e suas respectivas 

quantidades, possibilitando tomada de decisões quanto à aceitação de propostas 

nas licitações públicas. (BRASIL, 2016) 

 A assimetria de informações está relacionada à desigualdade de 

informações disponíveis entre duas ou mais entidades, sobre determinadas 

características de um bem/ serviço qualquer. (MOTA et al., 2008) Nesse caso, a 

assimetria de informações se estabelece quando o gestor desconhece os preços 

praticados no mercado que são diferentes do preço regulado. 

 Entre as variáveis captadas pelo BPS estão: descrição do item, unidade de 

fornecimento, preço unitário, quantidade negociada, instituição compradora, 

fornecedor, fabricante, tipo de compra e modalidade de compra. (BRASIL, 2016) 

 A partir de 01 de dezembro de 2017, de acordo com a Resolução nº 18, de 

20 de junho de 2017, da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), torna-se obrigatório 

o envio de informações necessárias para a alimentação do BPS, para todos os entes 

da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Antes, não havia obrigatoriedade e 

as instituições registravam as compras no sistema de forma voluntária. (BRASIL, 

2017a)  

 Diante do cenário em que as instituições públicas devem adquirir 

medicamentos para dispensação aos pacientes ou mesmo para utilização nos 
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diversos equipamentos de saúde, atendendo aos princípios dispostos na legislação, 

negociando os melhores preços na modalidade de licitação escolhida para aquisição 

desses insumos, é relevante para os gestores públicos conhecerem a realidade do 

comércio de medicamentos voltado às vendas públicas, visto que apesar de haver 

regulamentação para os preços máximos que podem ser praticados pelos 

fornecedores, na prática há o valor de mercado que pode revelar discrepância de 

valores monetários e unitários praticados, variando de acordo com o tipo de compra, 

modalidade de aquisição, localidade da unidade compradora e quantidade. 

 Apesar do BPS se propor a disponibilizar as informações acerca de preços 

de medicamentos e outras variáveis importantes, faz-se necessário avaliar a 

capacidade desse sistema, ou seja, checar se há informações para os inúmeros 

medicamentos registrados na ANVISA e frequentemente adquiridos pelas 

instituições públicas de saúde. 

 Esse trabalho se propõe a responder à seguinte questão: qual a contribuição 

do BPS para a redução de assimetria de informação, acerca de preços, entre 

fornecedores de medicamentos e gestores do SUS? 

 O desenvolvimento desse trabalho poderá contribuir para uma visão mais 

aprofundada do mercado de medicamentos no Brasil, mas especificamente voltada 

às vendas para instituições públicas vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

avaliando a contribuição e o alcance do BPS, como ferramenta para a redução da 

assimetria de informações existentes entre os fornecedores e gestores públicos. 

Além disso, têm o intuito de estimular o registro das informações das compras 

públicas pelas instituições de saúde, pois o sistema pode ser útil como ferramenta 

para os gestores na previsão dos gastos com medicamentos e alocação adequada 

de recursos, no entendimento do comportamento dos preços, bem como servir como 

base para as pesquisas de preços exigidas antes da realização de cada licitação. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral é avaliar qual é a contribuição do Banco de Preços em Saúde 

para a redução da assimetria de informações nas compras públicas de 

medicamentos, bem como o alcance da cobertura nacional do seu uso. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são: 

• Comparar os preços registrados nas Atas de Registro de Preços da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (ARP-SES/SP), vigentes 

em 05 de novembro de 2017 com as informações do BPS, com o 

intuito de verificar se há diferenças de preços de aquisição relevantes; 

 

• Verificar se os itens constantes na Relação Nacional de Medicamentos 

de uso Hospitalar da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), empregados em prescrições hospitalares, possuem 

informações de preços registrados no BPS por alguma instituição de 

saúde. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

Estudo de caso de base documental realizado com análises de dados 

secundários de acesso livre, obtidos a partir do BPS (BPS, [s.d.]), disponibilizado 

pelo MS, da lista de medicamentos do Sistema de Registro de Preços da Secretaria 

de Estado da Saúde de São Paulo (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE 

SÃO PAULO, [s.d.]) e Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar, 

contida na RENAME de 2017, (BRASIL, 2017b). Além disso, foi realizada busca 

bibliográfica específica sobre o tema. 

Para a produção do presente trabalho foram utilizadas análises documentais e 

bibliográficas. A análise documental foi realizada a partir da relação de ARP-

SES/SP, disponíveis para acesso público, onde foram coletados os dados referentes 

aos processos licitatórios, modalidade pregão, realizados pelo SRP, para aquisições 

futuras de medicamentos pelas instituições vinculadas àquele órgão público. Já a 

pesquisa de produção científica, ou seja, bibliográfica, foi realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) regional e também na Biblioteca Virtual em Saúde 

Economia da Saúde (BVS ECOS) que tem foco em economia da saúde. Ambas, 

contém as bases de dados MEDLINE, LILACS, Scielo e ECOS.  

As buscas foram realizadas utilizando as palavras-chave Banco de Preços em 

Saúde e medicamentos, nos dois sítios eletrônicos da BVS. Na BVS regional foram 

encontrados 11 documentos sendo 4 monografias, 3 teses, 2 artigos e 2 recursos de 

internet, todos a partir do ano 2001. Apenas 4 documentos continham texto completo 

e foram selecionados para leitura. Já na BVS ECOS a busca resultou em 6 

publicações, sendo uma tese localizada anteriormente na BVS regional. Foi 

selecionado para leitura apenas um manual de consulta e análise de preços, 

publicado pelo Ministério da Saúde. 

Com o intuito de expandir a busca sobre o tema BPS, em consulta livre à 

internet, a partir do termo BPS, foi localizado e selecionado para leitura um Manual 

do Banco de Preços em Saúde elaborado pelo Ministério da Saúde (MS) e 

Organização Pan-Americana da Saúde no ano de 2013. (BRASIL, 2013) Consultas 

também foram realizadas no sistema eletrônico do BPS e ainda, consulta à 
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legislação sobre licitações públicas, pregão eletrônico e sistema de registro de 

preços. 

Além disso, alguns artigos sobre o tema foram indicados por especialista na 

área e utilizados no presente trabalho. 

 

3.2  ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir da relação de 486 medicamentos com ARP-SES/SP, vigentes em 05 

de novembro de 2017, foram selecionados 30 itens através de amostragem 

probabilística simples. Na relação de ARP, os medicamentos já estavam descritos 

em ordem alfabética, e para que fosse possível o sorteio dos selecionados, foram 

numericamente dispostos em ordem crescente, assim cada medicamento teve um 

número de referência. Através de uma ferramenta on-line chamada Sorteador 

(“Sorteador”, [s.d.]), foi realizado um sorteio do número 1 ao número 486, para a 

seleção dos 30 medicamentos que comporiam a amostra da primeira etapa do 

presente estudo. O sorteio foi realizado em 22 de março de 2018, e os números 

sorteados foram: 13, 22, 24, 36, 44, 70, 83, 84, 121, 139, 151, 160, 171, 177, 182, 

183, 188, 201, 242, 270, 292, 319, 355, 374, 378, 407, 418, 439, 482 e 486. Esses 

números faziam referência aos medicamentos que foram selecionados para 

avaliação de seus resultados no BPS. Para esses medicamentos, os preços 

registrados na ARP foram comparados à média ponderada resultante das aquisições 

registradas no BPS, bem como se os valores registrados nas ARP estavam 

condizentes com os preços médios ponderados registrados no BPS. Foi avaliada se 

havia diferenças de preços de aquisição significativamente relevantes. 

No BPS, utilizou-se o filtro para relatório de dados agrupados e foi 

considerado o tipo de compra classificada como administrativa, pois na regulação de 

preços de venda ao governo há preços diferenciados para os medicamentos 

destinados ao atendimento de demandas judiciais. Além desses filtros, a modalidade 

escolhida foi o pregão levando-se em consideração que de acordo com o Decreto nº 

47.945, de 16 de julho de 2003, artigo 8ª, as licitações para o SRP serão realizadas 

nas modalidades pregão e concorrência, além de ser a modalidade com número de 

informações mais robusto e consistente. Para o filtro data de compra considerou-se 

o período de 26/03/2017 à 25/03/2018. 

A comparação foi realizada considerando o medicamento, a apresentação 
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farmacêutica e o fabricante, visto que um mesmo medicamento fabricado por 

indústrias diferentes, habitualmente, apresentam distintos valores de 

comercialização. 

Em um segundo momento, utilizando-se a Relação Nacional de 

Medicamentos de Uso Hospitalar, contida na RENAME 2017, realizou-se consulta no 

BPS para saber se o sistema possuía informações registradas para os 28 

medicamentos que a compõem e que totalizam 48 apresentações diferentes, isso 

porque um mesmo medicamento pode ter mais de uma apresentação comercial. 

Para isso, foram utilizados os filtros para a descrição do item (nome genérico 

do medicamento), a modalidade pregão, e o mesmo período de um ano já descrito 

para a consulta no BPS para os itens da ARP-SES/SP, e o tipo de compra 

administrativa. Após isso, novas buscas foram realizadas para os itens que não 

tiveram registros de informações no BPS, porém para essa pesquisa não foram 

consideradas as variáveis modalidade de compra e o tipo de compra. 

Por último, realizou-se uma consulta ao banco de dados do BPS que permitiu 

levantamento do número de instituições e municípios cadastrados para registro de 

aquisições no BPS, e avaliou-se a quantidade de instituições por unidade federativa 

do Brasil. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 RESULTADOS 

 

O sorteio direcionou os itens que foram consultados no BPS, no entanto, 

como o estudo tinha o propósito de comparar os preços dos medicamentos 

registrados nas ARP com as informações de outras aquisições por instituições 

públicas, a variável fabricante teve ser levada em consideração. Ainda, foi 

necessário observar se o medicamento era genérico ou não. Para subsidiar a busca 

no BPS, foi elaborada uma planilha com descrição dos detalhes das informações 

constantes desses medicamentos nas ARP.  

Os resultados demonstraram que dos trinta itens pesquisados, para oito 

deles, não foram encontradas referências no BPS, que permitissem a comparação 

dos preços. A representatividade percentual está ilustrada na Gráfico 1. 

 

Gráfico 1  – Distribuição percentual do resultado da pesquisa de informações de   
medicamentos constantes ou não no BPS. 

 

 
                                      Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na tabela 1, nota-se que não há informações para a quantidade máxima a ser 

adquirida para os itens everolimo 0,5 mg, ezetimiba 10 mg + sinvastatina 20 mg e 

nitrofurantoína 100 mg, pois no momento da análise dos dados, ou seja, no mês de 

março de 2018, essas atas de registro de preços já estavam vencidas e não foi 

possível resgatar essas informações.   
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Tabela 1:  Seleção de medicamentos do SRP-SES/SP, a partir da lista de ARP disponível em 05/11/2017 

Nº Nome do 
Medicamento 

Nome Comercial  Unidade  de 
Fornecimento 

Embalagem  Fabricante  Quantidade 
Máxima 

Preço 
Único (R$) 

Preço por 
Caixa (R$) 

13 Ácido ursodesoxicolico 
300 mg 

Ursacol comprimido 30 Chiesi Farmacêutica 2.133.138  5,3000   159,00  

22 Albendazol 400 mg Albendazol comprimido 100 Prati Donaduzzi & Cia Ltda 2.027.850  0,3300    33,00  

24 Alfadornase 1,0 mg/ 
ml - 2,5 ml 

Pulmozyne ampola 6 F. Hoffmann - La Roche Ltda 328.860   119,0000    714,00  

36 Amoxicilina 500 mg Amoxicilina cápsula 350 Aurobindo Pharma Ltda 46.675.945   0,1088   38,08  

44 Atenolol 25 mg Atenolol comprimido 600 Prati Donaduzzi & Cia Ltda 3.058.645  0,0255   15,30  

70 Bromoprida 4 mg/ml 
sol. Oral ped. 

Bromoprida frasco 200 Prati Donaduzzi & Cia Ltda 2.326.460  0,0470   188,00  

83 Captopril 50 mg Captopril comprimido 300 Prati Donaduzzi & Cia Ltda 275.430  0,0350   10,50  

84 Carbamazepina 200 
mg 

Carbamazepina comprimido 500 Teuto Brasileiro S/A 90.344.000  0,0561   28,05  

121 Codeina fosfato 60 mg Codein comprimido 30 
Cristália Produtos Quim. 
Farm. Ltda 

160.000  1,1300   33,90  

139 Deferasirox 500 mg Exjade comprimido 28 
Novartis Pharma Stein AG-
Suiça 

781.000  74,4700   2.085,16  

151 Dimetila, fumarato 240 
mg 

Tecfidera comprimido rev. 56 
Janssen Cilag Farmacêutica 
Ltda 

23.680  74,0600   4.147,36  

 
        

160 Doxazosina 2 mg Unoprost comprimido 30 Apsen Farmacêutica 1.095.300  0,0786    2,36  

171 Erlotinibe cloridrato 
150 mg 

Tarceva comprimido 30 F. Hoffmann - La Roche Ltda’ 20.800   186,0500   5.581,50  

177 Everolimo 0,5 mg Certican comprimido 60 Novartis Pharma Stein AG-
Suiça  

  13,0300  781,80  

182 Exemestano 25 mg Aromasin drágea 30 Pfizer Italia S.R.I - Itália 214.490  14,6400   439,20  

183 Ezetimiba 10 mg + 
sinvastatina 20 mg 

Ezetimiba + 
Sinvastatina  

comprimido 30 EMS S/A 
 

  0,9500   28,50  

Continua 
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Conclusão 
 

Tabela 1:  Seleção de medicamentos do SRP-SES/SP, a partir da lista de ARP disponível em 05/11/2017 
 

Nº Nome do 
Medicamento 

Nome Comercial  Unidade  de 
Fornecimento 

Embalagem  Fabricante  Quantidade 
Máxima 

Preço 
Único (R$) 

Preço por 
Caixa (R$) 

188 Fenobarbital 100 mg Fenocris comprimido 200 
Cristália Produtos Quim. 
Farm. Ltda 

34.826.200  0,0800  16,00  

201 Folinato de cálcio 15 
mg 

Folinac comprimido 500 Hipolabor Farmacêutica Ltda 224.915  0,7700   385,00  

242 Insulina Asparte 100 
UI/ ml - 3 ml 

Novorápid Flex 
Pen 

sist. de 
aplicação 5 Novo Nordisk 289.010   26,7500   133,75  

270 Lapatinibe, ditosilato 
250 mg 

Tykerb comprimido 70 
Glaxo Smithkline do Brasil 
Ltda 

64.040   40,8900   2.862,30  

297 Losartana potássica 
50 mg 

Losartana 
Potássica 

comprimido 300 Prati Donaduzzi & Cia Ltda 20.544.575  0,0305   9,15  

319 Metilprednisolona 500 
mg 

Suc. Sod. de 
Metilprednisolona 

frasco ampola 25 
Novafarma Indústria 
Farmacêutica Ltda 

56.540   13,6500   341,25  

355 Nitrofurantoína 100 
mg 

Nitrofurantoina cápsula 280 
Laboratório Teuto Brasileiro 
Ltda  

 0,2800   78,40  

374 Paracetamol 500 mg Paracetamol comprimido 500 Prati Donaduzzi & Cia Ltda 10.787.505   0,0380   19,00  

378 Pemetrexede 500 mg Pemtryx ampola 1 
Intas Pharmaceuticals Ltda - 
India 

1.660   470,0000   470,00  

407 Rivaroxabana 15 mg Xarelto comprimido 30 Bayer Schering Pharma AG 422.135  5,5374   166,12  

418 Sevelamer 800 mg Renagel comprimido 180 
Genzyme Ireland Limited - 
Irlanda 

56.000  3,0500    549,00  

439 Sulfadiazina 500 mg Sulfazina comprimido 500 
Theodoro F. Sobral & Cia 
Ltda 402.465  0,1495   74,75  

482 Valproato de sódio 50 
mg/ml 

Valproato de 
sódio 

frasco 50 Hipolabor Farmacêutica Ltda 859.130  0,0220   55,00  

486 Zolpidem 
hemitartarato 10 mg 

Noctiden comprimido 20 
Biolab Sanus Farmacêutica 
Ltda 

766.130  0,4050  8,10  

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ARP SES/SP 
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Além dos campos selecionados para a elaboração da tabela 1, cada ARP 

também traz dados sobre o SIAFISICO do medicamento, número da ATA, data da 

homologação, data de validade, data da prorrogação e detentor do registro de 

preços. Esses dados não foram considerados relevantes, portanto não foram 

relacionados e analisados 

A partir da relação dos itens da ARP-SES/SP, os medicamentos selecionados 

através do sorteio foram consultados um a um no BPS. Os resultados encontrados 

estão demonstrados na tabela 2. 

Durante a consulta ao BPS, para alguns medicamentos o BPS trazia 

informações se o medicamento era ou não genérico. Optou-se então por não 

suprimir essa informação, apesar da média ponderada calculada representar um 

valor único. 

Na tabela 2, os medicamentos alfadornase 1 mg/ ml e deferasirox 500 mg, 

representam os itens que tem maior custo unitário, de acordo com a média 

ponderada, R$ 119,1500 e R$ 74,4657, respectivamente. O primeiro medicamento 

tem registros no BPS que somam R$ 52.645.950,00 e o segundo R$ 

158.557.577,08. No período estudado, apenas esses dois medicamentos somam R$ 

211.203.527,08 em compras efetuadas pelas instituições e registradas no BPS. 

Dentre os 22 medicamentos que tinham informações sobre aquisições 

registradas no BPS que permitiram a comparação com os itens registrados na ARP-

SES/SP, apenas dois itens apresentaram valor unitário por unidade de fornecimento 

superior à média ponderada do BPS. São eles: fenobarbital sódico,100 mg e 

nitrofurantoína, 100 mg (tabela 3).  

Os campos preenchidos com asterisco (*) na tabela 3, indicam que as 

informações não foram localizadas no BPS, quando utilizados os filtros descritos na 

metodologia deste trabalho. São eles: codeína, 60 mg; fumarato de dimetila, 240 mg, 

liberação controlada; erlotinibe, 150 mg; everolimo, 0,50 mg; exemestano, 25 mg; 

pemetrexede, 500 mg, pó liófilo p/ injetável; sevelamer, cloridrato, 800 mg; e 

zolpidem, 10 mg. 

 

 

 

 

 



 

 
 

25 

Tabela 2: Consulta ao BPS a partir dos medicamentos  selecionados das ARP, em 28/03/2018.  
 

Nº Descrição do Medicamento Unidade de 
Fornecimento Genérico  

Valores Quantidade 
Total Soma (R$) 

Máximo (R$) Mínimo (R$) Média Ponderada 
(R$)   

1 Ácido Ursodesoxicólico, 300 
mg 

comprimido Não 5,3000 5,3000 5,3000 510270 2.704.431,00 

2 Albendazol, 400 mg comprimido Não 3,0000 0,0500 0,3508 586476 245.403,16 

 Albendazol, 400 mg comprimido Sim 36,0000 0,0080 0,3508 3460107 1.530.432,23 

3 
Alfadornase, 1 mg/ml, sol. p/ 
inal. 

ampola 2,50 ml Não 119,1500 119,0000 119,1500 442260 52.645.950,00 

4 Amoxicilina, 500 mg cápsula Não 0,1640  0,1285  0,1385 256000 34.151,00 

 
Amoxicilina, 500 mg cápsula Sim 0,4200 0,1300 0,1385 810000 114.060,00 

5 Atenolol, 25 mg comprimido Sim 0,8000 0,0001 0,0271 6680430 181.264,80 

 
Atenolol, 25 mg comprimido Não 1,0000 0,0232 0,0271 5210011 176.290,91 

6 Bromoprida, 4 mg/ml, Gotas frasco 20,00 ml Sim 8,6000 0,0949 1,0121 38528 40.783,20 

 
Bromoprida, 4 mg/ml, Gotas frasco 20,00 ml Não  1,9500 0,8600 1,0121 129960 133.817,00 

7 Captopril, 50 mg comprimido Sim 0,3200  0,0340  0,0400 3993700 161.460,30 

 
Captopril, 50 mg comprimido Não 0,0800 0,0200 0,0400 847701 34.937,08 

8 Carbamazepina, 200 mg comprimido Não 0,2100 0,0014 0,0588 3124001 187.007,61 

 
Carbamazepina, 200 mg comprimido Sim 0,4000 0,0561 0,0588 118724085 7.244.969,36 

9 Codeína, 60 mg comprimido Não 
     

10 Deferasirox, 500 mg, Comp. 
Disp. comprimido Não 74,4700 59,9800 74,4657 2129640 158.557.577,08 

11 Fumarato De Dimetila, 240 mg cápsula Não 
     

Continua 
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Continuação 

Tabela 2: Consulta ao BPS a partir dos medicamentos  selecionados das ARP, em 28/03/2018.  
 

Nº Descrição do Medicamento Unidade de 
Fornecimento Genérico  

Valores Quantidade 
Total Soma (R$) 

Máximo (R$) Mínimo (R$) Média Ponderada 
(R$)   

12 Doxazosina Mesilato, 2 mg comprimido Não 6,0000 0,0786 0,0837 1649220 137.788,40 

 
Doxazosina Mesilato, 2 mg comprimido Sim 0,1200 0,1200 0,0837 10000 1.200,00 

13 Erlotinibe, 150 mg comprimido Não 
     

14 Everolimo, 0,50 mg comprimido Não 
     

15 Exemestano, 25 mg drágea Não 
     

16 Ezetimiba +  Sinvastatina, 10 + 
20 Mg comprimido Não 1,2704 1,0800 1,2088 31720 37.763,36 

17 Fenobarbital Sódico, 100 mg comprimido Não 0,2400 0,0590 0,0687 2332500 163.150,70 

18 Folinato De Cálcio, 15 mg comprimido Não 1,1000 0,8700 1,0332 76450 77.066,20 

19 Insulina, Aspart, 100 Ui/ml, c/ 
apl. 

tubete 3,00 ml Não 60,6500 27,2300 27,5444 28794  796.292,01 

20 
Lapatinibe, Sal Ditosilato, 250 
mg 

comprimido Não 49,8670 49,8670 49,8670 2100 104.720,70 

21 Losartana Potássica, 50 mg comprimido Não 0,1800 0,0270 0,0303 38718681 1.215.904,38 

 
Losartana Potássica, 50 mg comprimido Sim 0,2000 0,0200 0,0303 147920659 4.717.788,10 

22 Metilprednisolona, Suc., 500 
mg,  Inj. 

frasco-ampola Não 76,6500 10,9700 15,3588 6310 165.684,00 

 
Metilprednisolona, Suc., 500 
mg, Inj 

frasco-ampola Sim 17,8900 12,0000 15,3588 107055  1.606.106,80 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 2: Consulta ao BPS a partir dos  medicamentos selecionados das ARP, em 28/03/2018.  
 

Nº Descrição do Medicamento Unidade de 
Fornecimento Genérico  

Valores Quantidade 
Total Soma (R$) 

Máximo (R$) Mínimo (R$) Média Ponderada 
(R$)   

23 Nitrofurantoína, 100 mg cápsula Não 0,3899 0,0150 0,1536 829615 123.042,64 

 
Nitrofurantoína, 100 mg cápsula Sim 145,0000 0,1250 0,1536 3443140  4.878.647,36 

24 Paracetamol, 500 mg comprimido Não 0,0400 0,0400 0,0468 24000 960,00 

 
Paracetamol, 500 mg comprimido Sim 0,0500 0,0500  0,0468 50000 2.500,00 

25 Pemetrexede, 500 mg, pó 
liófilo p/ inj. 

frasco-ampola Não 
     

26 Rivaroxabana, 15 mg comprimido Sim 6,2000 6,2000 6,7325 2000 12.400,00 

 
Rivaroxabana, 15 mg comprimido Não 10,8400 5,5200 6,7325 387688 2.608.744,08 

27 Sevelamer, Cloridrato, 800 mg comprimido Não 
     

 
Sulfadiazina, 500 mg comprimido Sim 0,1380 0,1380 0,1500 12000 1.656,00 

 
Sulfadiazina, 500 mg comprimido Não  0,4000 0,1200 0,1500 1463420 221.165,10 

29 Valproato De Sódio, 50 mg/ml, 
xar. 

frasco 100,00 ml Não 2,7950 2,1300 2,7334 31060  80.072,10 

30 Zolpidem, 10 mg comprimido Não 
     

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BPS 
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Tabela 3:  Comparação de preços das ARP com a média ponderada do BPS, por descrição do medicamento e unidade de fornecimento. Período: 26/03/2017 
à 25/03/2018. 

 

Nº Descrição do Medicamento Unidade Valor ARP (R$) Média Ponderada 
BPS (R$) 

1 Ácido Ursodesoxicólico, 300 mg Comprimido   5,3000   5,3000  

2 Albendazol, 400 mg Comprimido  0,3300   0,3508  

3 Alfadornase, 1 mg/ml, Sol. Para Inalação Ampola 2,50 ml   119,0000    119,1500  

4 Amoxicilina, 500 mg Cápsula  0,1088   0,1385  

5 Atenolol, 25 mg Comprimido  0,0255   0,0271  

6 Bromoprida, 4 mg/ml, Gotas Frasco 20,00 ml   0,9400   1,0121  

7 Captopril, 50 mg Comprimido  0,0350   0,0400  

8 Carbamazepina, 200 mg Comprimido  0,0561   0,0588  

9 Codeína, 60 mg Comprimido  1,1300  * 

10 Deferasirox, 500 mg, Comprimido Dispersível Comprimido   74,4700   74,4657  

11 Fumarato De Dimetila, 240 mg, Liberação Controlada Cápsula  74,0600  * 

12 Doxazosina Mesilato, 2 mg Comprimido   0,0786   0,0837  

13 Erlotinibe, 150 mg Comprimido  186,0500  * 

14 Everolimo, 0,50 mg Comprimido  13,0300  * 

15 Exemestano, 25 mg Drágea  14,6400  * 

16 Ezetimiba, Associado À Sinvastatina, 10 mg + 20 mg Comprimido  0,9500   1,2088  

17 Fenobarbital Sódico, 100 mg Comprimido  0,0800    0,0687  

Continua 
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Conclusão 

Tabela 3:  Comparação de preços das ARP com a média ponderada do BPS, por descrição do medicamento e unidade de fornecimento. Período: 26/03/2017 
à 25/03/2018. 

 

Nº Descrição do Medicamento Unidade Valor ARP (R$) Média Ponderada 
BPS (R$) 

18 Folinato De Cálcio, 15 mg Comprimido   0,7700   1,0332  

19 Insulina, Aspart, 100 UI/ml, Sol. Inj., Com Aplicador Tubete 3,00 ml    26,7500    27,5444  

20 Lapatinibe, Sal Ditosilato, 250 mg Comprimido  40,8900   49,8670  

21 Losartana Potássica, 50 mg Comprimido  0,0305   0,0303  

22 Metilprednisolona, Sal Succinato, 500 mg, Pó Liofilizado + Diluente, Injetável Frasco-Ampola  13,6500   15,3588  

23 Nitrofurantoína, 100 mg Cápsula  0,2800   0,1536  

24 Paracetamol, 500 mg Comprimido  0,0380   0,0468  

25 Pemetrexede, 500 mg, Pó Liófilo P/ Injetável Frasco-Ampola 470,0000  * 

26 Rivaroxabana, 15 mg Comprimido  5,5374   6,7325  

27 Sevelamer, Cloridrato, 800 mg Comprimido 3,0500  * 

28 Sulfadiazina, 500 mg Comprimido   0,1495   0,1500  

29 Valproato De Sódio, 50 mg/ml, Xarope Frasco 100,00 ml   2,2000  2,7334  

30 Zolpidem, 10 mg Comprimido  0,4050  * 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das  ARP-SES/SP e BPS. 
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Para os oito medicamentos que não havia informações registradas no BPS, 

realizou-se uma consulta à tabela CMED para verificar se, realmente, a ARP estava 

registrada com valor inferior ao Preço de Fábrica (PF) da tabela CMED.  Os 

resultados estão apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4 : Comparação entre os preços registrados na ARP-SES/SP e o valor referência de PF da 
tabela CMED, em 25/03/2018 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das ARP-SES/SP e CMED 

 

A consulta foi realizada considerando o PF e o valor de ICMS praticado no 

Estado de São Paulo, ou seja, 18%, exceto para o item everolimo 0,5 mg cuja 

referência foi ICMS 0%. O medicamento pemetrexede, 500 mg, pó liófilo para 

injetável, apresenta valor registrado na tabela CMED, muito superior ao preço 

registrado na ARP. 

A título de exemplo, geramos o relatório do BPS com e sem dados agrupados 

para o medicamento ácido ursodesoxicólico 500 mg.  No primeiro, o resultado 

encontrado foi aquele já descrito na tabela 2, ou seja, R$ 5,30 por unidade 

(comprimido). Já, o relatório sem dados agrupados permite visualizar as compras do 

medicamento naquele período estudado sendo possível comparar quantidades 

adquiridas e preço pago por instituição, além de identificar o fornecedor (figura 1).  

A segunda etapa deste trabalho pretendeu medir o alcance do BPS e para 

tanto, a partir da Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar, anexo IV da 

RENAME, realizou as consultas ao sistema para verificar se haviam ou não 

informações sobre preços de aquisições para essa relação no BPS. Os resultados 

obtidos podem ser vistos na tabela 5. 

No BPS foram realizadas 48 consultas que contemplavam os 28 

Descrição CATMAT Unidade de 
Fornecimento Valor ARP (R$)  Valor CMED  

(R$) 
Codeína, 60 mg Comprimido  1,1300   1,7773  

Fumarato De Dimetila, 240 mg Cápsula  74,0600   91,7541  

Erlotinibe, 150 mg Comprimido  186,0500   230,4903  

Everolimo, 0,50 mg Comprimido  13,0300   19,9750  

Exemestano, 25 mg Drágea  14,6400   24,7286  

Pemetrexede, 500 mg, Pó Liófilo P/ Injetável Frasco-Ampola  470,0000   6.835,6800  

Sevelamer, Cloridrato, 800 mg Comprimido 3,0500   5,0703  

Zolpidem, 10 mg Comprimido  0,4050   1,8525  
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medicamentos da relação de medicamentos de uso hospitalar, com o intuito de 

medir o alcance do sistema. Apenas 45,8% dos itens apresentaram informações 

registradas no BPS, ou seja, 22 apresentações de medicamentos. As outras 26 

apresentações farmacêuticas, correspondentes à 54,2 % não foram localizadas no 

BPS. 

 

Figura 1 – Consulta ao BPS em 29/03/2018, utilizando as variáveis: descrição, modalidade 
de compra, fabricante e período. 

 
Fonte: http://bps.saude.gov.br/login.jsf 

 

Como na consulta realizada anteriormente, as variáveis modalidade (pregão) 

e tipo de compra (administrativa) foram consideradas, e poderiam minimizar os 

resultados alcançados, nova busca foi realizada com o intuito de verificar se 

independentemente dessas variáveis, seria possível alcançar um melhor resultado, 

ou seja, mais abrangente, para os itens pesquisados.  

A nova consulta resultou em acréscimo de apenas duas apresentações a 

mais com informações no BPS, que foram: complexo protombínico humano (fatores 

de coagulação II, VII, IX, X em combinação) e o medicamento sirolimo 1 mg. 

Alcançando então 50% de resultados satisfatórios para os itens pesquisados. 

Ainda analisando o alcance do BPS, realizamos consulta no banco de dados 

do sistema, resgatando uma planilha atualizada em 13/03/2018, onde constavam 

4885 instituições cadastradas para inserção de informações de compras públicas no 

BPS. Os municípios foram primeiramente ordenados por unidade federativa e, após 

esse procedimento, as instituições foram agrupadas por região, conforme gráfico 2. 
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Tabela 5:  Descrição da presença ou ausência de informações no BPS para os medicamentos 
constantes na Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar da RENAME 2017. 

 

Denominação Genérica 
 

Concentração/ 
Composição 

Informações no 
BPS 

SIM NÃO 
1 Abciximabe 2 mg/ ml x 
2 Albumina Humana 0,2 g/ml x 
3 Alfaporactanto (Surfactante Pulmonar) 80 mg/ ml x 
4 Alteplase 10 mg x 

 
20 mg x 

 
50 mg x 

5 Basiliximabe 20 mg x 
6 Beractanto (Surfactante Pulmonar) 25 mg/ ml x 
7 Cabergolina 0,5 mg x 
8 Ciclosporina 10 mg x 

 
25 mg x 

 
50 mg x 

 100 mg x 

 
50 mg x 

 
100 mg/ ml x 

9 Clopidogrel 75 mg x 
10 Cloridrato De Tirofibana 0,25 mg/ ml x 
11 Complexo Protombinico Humano (Fatores De Coagulação 

Ii, Vii, Ix, X Em Combinação) 
500 UI a 600 UI 

x 
12 Complexo Protombinico Humano (Fatores De Coagulação 

Ii, Viia, Ix, X Em Combinação) 
250 UI 

x 
13 Daclizumabe 5 mg/ ml x 
14 Estreptoquinase 250.000 UI x 
15 Fator Ix De Coagulação 500 a 600 UI x 
16 Fator Viii De Coagulação 250 UI x 
17 Imunoglobulina Anti-Rho (D) 

 
x 

18 Imunoglobulina Antitimócitos Humanos (Coelho) 25 mg x 

 
100 mg x 

 
200 mg x 

19 Imunoglobulina Antitimócitos Humanos (Equino) 100 mg x 
20 Imunoglobulina Humana 1 g x 

 
1 g x 

 
250 mg x 

 
320 mg x 

21 Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B 100 UI x 

 
500 UI   x 

22 Metilprednisolona 500 mg x 
23 Micofenolato De Mofetila 500 mg x 
24 Micofenolato De Sódio 180 mg x 

 
360 mg x 

25 Muromonabe Cd3 5 mg  x 
26 Sirolimo 1 mg/ ml x 

 
1 mg  x 

 
2 mg  x 

     
 

Continua 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos na RENAME e BPS.    

 

 

Gráfico 2  – Distribuição por região do número de unidades cadastradas no Banco de Preços em 
Saúde, em 13/03/2018. 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BPS 

 

A região Sudeste tem o maior número de instituições cadastradas no BPS. No 

ranking de Estados com maior número de instituições cadastradas para inserção de 

informações sobre aquisições públicas no BPS, em primeiro lugar está o Estado de 

Minas Gerais que conta com 759 instituições e, em segundo lugar, o Estado de São 

Paulo com 717 instituições. O município de São Paulo conta com 41 instituições 

cadastradas, enquanto o Estado do Amapá tem registrado apenas 12 unidades, 

Conclusão 
 

Tabela 5:  Descrição da presença ou ausência de informações no BPS para os medicamentos 
constantes na Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar da RENAME 2017. 

 

Denominação Genérica Concentração/ 
Composição 

Informações no 
BPS 

SIM NÃO 
27 Tacrolimo 5 mg/ ml x 

 
1 mg x 

 5 mg x 
28 Tenecteplase 30 mg x 

 
40 mg x 
50 mg x 

Total 22 26 
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sendo o Estado com o menor número de instituições cadastradas para inserção de 

informações no BPS.  

O gráfico 3, demonstra a evolução do número de instituições cadastradas no 

BPS, de 1999 à 2018. 

 
 
 

Gráfico 3  – Distribuição do número de unidades cadastradas no BPS, no período de1999 à 2018. 
. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BPS 

 

 

Nota-se pelo gráfico acima que o crescimento no número de unidades 

cadastrada no BPS têm se elevado nos últimos anos. 
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4.2 DISCUSSÃO 

 

Os objetivos do BPS incluem a transparência no uso dos recursos públicos e 

conhecimentos dos preços praticados no país nas aquisições, tanto de 

medicamentos quanto de produtos para a saúde; a redução da “assimetria de 

informações” para empoderar os gestores do SUS nas negociações das compras 

públicas; qualificar a pesquisa de preços que antecedem as licitações públicas; 

agilizar o processo de pesquisa de preços e acompanhar o histórico de compras e 

evolução dos preços praticados pela instituição. (DESID, 2017) 

A partir dos medicamentos selecionados das ARP-SES/SP, procedeu-se a 

consulta no BPS, levando em consideração que a consulta deveria checar se no 

BPS havia registro de aquisição por outra instituição para aquele mesmo 

medicamento e fabricante, e se o valor médio ponderado era consistente com o valor 

registrado nas ARP. Dentre os 30 medicamentos pesquisados, apenas 8 não 

continham informações no BPS, revelando um alcance de 73,3%. 

A indisponibilidade de informações quanto à quantidade máxima a ser 

adquirida pelas unidades da SES de São Paulo através da ARP, para os 

medicamentos everolimo 0,5 mg, exetimiba 10 mg + sinvastatina 20 mg e 

nitrofurantoína 100 mg, não impediram o prosseguimento da análise dos dados.  

Para análise dos preços, é recomendada a utilização da média ponderada e 

os valores mínimos registrados no BPS. O preço médio ponderado representa a 

tendência central dos preços unitários de um produto considerando as quantidades 

adquiridas. O cálculo se dá através do quociente da soma do valor das compras de 

um determinado item pela quantidade total comprada, considerando um período de 

tempo. Para esse cálculo são desconsiderados os preços unitários que estão acima 

e abaixo de um desvio padrão do preço médio. Esses são excluídos pois podem ser 

fruto de erros de digitação. (BRASIL, 2016)  

A comparação dos valores registrados nas ARP com as informações do BPS 

para os itens selecionados revelou-se satisfatória visto que dos 22 medicamentos 

localizados, apenas dois deles apresentaram preços nas ARP superiores à média 

ponderada do BPS.  A diferença em valores por unidade de fornecimento foi de R$ 

0,0113 para o fenobarbital 100 mg e R$ 0,1264 para a nitrofurantoína 100 mg. Os 

medicamentos losartana potássica 50 mg e deferasirox 500 mg não foram 
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considerados com preço superior pois trata-se de arredondamento das casas 

decimais. 

No estudo “Análise econômica do preço de medicamentos no Brasil: a 

diferença entre os valores declarados pelas instituições de saúde e os valores 

regulados no ano de 2013”, o autor identificou que o preço regulado pela CMED 

chegou a ser 16 vezes maior do que o preço praticado para alguns medicamentos. 

(OLIVEIRA, 2015) 

A mesma correlação foi encontrada quando a pesquisa na tabela CMED para 

o medicamento pemetrexede 500 mg, demonstrou que o valor regulado para o 

medicamento é de R$ 6.835,68, enquanto que na ARP, o preço praticado foi de R$ 

470,00. (ANVISA, 2018a) 

Na análise detalhada do medicamento ácido ursodesoxicólico 300mg, sem 

dados agrupados no relatório do BPS, nota-se que as datas das compras foram bem 

próximas, o fornecedor do medicamento foi o mesmo para as duas compras 

registradas (HospLog), o preço unitário praticado foi o mesmo, porém cada 

instituição está localizada em uma diferente região do Brasil. Os Estados de São 

Paulo e Pernambuco estão situados na mesma faixa de alíquota de ICMS (18 %) e a 

distância geográfica não foi fator determinante que pudesse alterar os valores de 

venda praticados por aquele mesmo fornecedor para atendimento de diferentes 

compradores. (ANVISA, 2018a)  

Ao avaliar os fatores determinantes na variação dos preços dos produtos 

contratados por pregão eletrônico, Rodrigues et. al. (2010), encontraram em quatro 

das variáveis estudadas (número de fornecedores, especificação dos ativos, 

frequência de transações e quantidade), 67,4% de poder de explicação para a 

variação dos preços. A quantidade comprada foi uma das variáveis do estudo que se 

mostrou determinante na redução dos preços pagos em licitações. (RODRIGUES 

DE FARIA et al., 2010)  

Para o medicamento ácido ursodesoxicólico 300mg, cuja consulta foi 

realizada aleatoriamente, nota-se que nem a distância entre as unidades 

compradoras tampouco a quantidade, foram variáveis que provocaram mudanças 

nos preços praticados por aquele fornecedor. 

Dentre os oito medicamentos para os quais não havia informações no BPS, 

realizou-se uma consulta à tabela CMED para verificar se, realmente, a ARP estava 

registrada com valor inferior ao PF na tabela CMED.  Para todos os medicamentos 
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pesquisados, revelou-se que os preços registrados na ARP eram inferiores ao preço 

regulado. 

O autor Oliveira (2015), identificou em seu estudo que num total de 20 

observações para 18 medicamentos diferentes, dentre 267 medicamentos 

selecionados a partir do BPS, o preço de compra registrado no BPS foi maior que o 

preço regulado. Aproximadamente 15% desses medicamentos foram para 

atendimento de demanda judicial que, via de regra, tratam-se de aquisições feitas 

com maior celeridade, porém também devem seguir a regulamentação. (OLIVEIRA, 

2015)  

Com os resultados encontrados a partir do desenvolvimento deste trabalho, o 

BPS revela-se ferramenta importante para os compradores das instituições públicas 

checarem os preços que estão sendo praticados no mercado, contribuindo para a 

redução da assimetria de informações.  Assim, o gestor responsável pelo pelas 

compras públicas pode utilizar-se do BPS para consultas, verificando os preços 

praticados por um mesmo fornecedor, fortalecendo o seu poder de negociação para 

as compras públicas.  

Ainda avaliando o alcance do BPS, a partir da Relação Nacional de 

Medicamentos de Uso Hospitalar, das 48 apresentações farmacêuticas avaliadas, 

apenas 45,8% dos itens apresentaram informações registradas no BPS, ou seja, 22 

apresentações de medicamentos. As outras 26 apresentações farmacêuticas, 

correspondentes à 54,2 % não foram localizadas no BPS. Nova busca foi realizada 

sem considerar as variáveis modalidade e tipo de compra, porém o alcance não se 

alterou muito, e apenas mais duas apresentações de medicamentos foram então 

encontradas. Assim, após a segunda busca, das 48 apresentações farmacêuticas, 

para 24 delas obtivemos registros no BPS, revelando um alcance de cinquenta por 

cento. 

Cabe aqui uma observação importante no que diz respeito aos itens não 

encontrados no BPS. Dentre as 24 apresentações não localizadas, uma delas, a 

estreptoquinase 250.000 UI, não é mais comercializada por não ter nenhum registro 

válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  Outras dez correspondem a 

algum tipo de imunoglobulina. (ANVISA, 2018c)  

O estudo realizado por Oliveira (2015) partiu dos registros do BPS para 

checar quantos medicamentos constavam na RENAME, ou seja, o sentido da 

pesquisa foi inverso ao realizado nesse trabalho. Dos 267 medicamentos 
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selecionados em seu estudo, 116 faziam parte da RENAME, ou seja, 43,44 % dos 

medicamentos estavam alocados em alguma das relações da RENAME. 

Demonstrou também que naquele ano, nem todos os estados da Federação tinham 

participação no BPS, possivelmente por não haver obrigatoriedade na alimentação 

do banco pelas instituições. (OLIVEIRA, 2015) 

O crescimento do sistema BPS é exponencial, tanto no número de 

estabelecimentos cadastrados, quanto nas compras registradas por essas 

instituições. Em 1999, haviam apenas 48 hospitais participantes, todos de grande 

porte e que adquiriam medicamentos para atendimento de pacientes do SUS. Em 

2008, o número de entidades cadastradas atingia cerca de 240 estabelecimentos de 

saúde. Já com o novo sistema BPS, disponibilizado a partir de junho de 2008, até 

2012 esse número passou a ser de 948 instituições cadastradas. (BRASIL, 2013) 

Em apresentação realizada pelo Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, 

Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento – DESID, 

no período de 01/2009 à 02/05/2017 foi realizada uma pesquisa no BPS e haviam 

3896 instituições cadastradas, distribuídas pelas 27 unidades federativas (UF), 

atingindo 2444 municípios cadastrados. (DESID, 2017) 

Os resultados obtidos neste trabalho a partir da análise do banco de dados do 

BPS quanto às instituições cadastradas para registro de informações de aquisições 

públicas no BPS, bem como a quantidade de municípios, apontam que em 

13/03/2018, haviam 4885 instituições cadastradas, abrangendo as 27 UF e 3455 

municípios. Nota-se aumento tanto no número de instituições cadastradas, 25,38 %, 

quanto no número de municípios, 41,36 %, em relação aos dados apresentados pelo 

DESID. Essas informações são importantes pois demonstram que o uso do BPS, 

pelas instituições tem apresentado crescimento significativo nos últimos 10 meses. 

Esses últimos achados estão provavelmente relacionados com a 

obrigatoriedade do envio das informações necessárias à alimentação do BPS pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (BRASIL, 2017a) 
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5. CONCLUSÃO  

 

Os preços dos medicamentos selecionados das ARP da Secretaria da Saúde 

do Estado de São Paulo foram devidamente comparados com a média ponderada 

obtida do BPS e, sob essa ótica, conclui-se que os valores praticados foram todos 

coerentes, não revelando preços predominantemente discrepantes entre os 

registrados nas ARP e as informações constantes no BPS. Isso demonstra que essa 

comparação pode fornecer uma aproximação do perfil dos preços do mercado 

nacional, contribuindo para a eficiência no uso dos recursos públicos ao possibilitar 

que os vários órgãos da administração, terão elementos comparativos que 

contribuirão para aquisições de medicamentos por preços mais de acordo com o 

perfil do mercado. 

Podemos considerar que o alcance do sistema BPS foi de 50 a 73,3%, 

dependendo do tipo de busca realizada, bem como as variáveis consideradas. Esse 

alcance tende a se elevar, pois com a obrigatoriedade do envio de informações 

necessárias à alimentação do BPS, aumento de instituições cadastradas e 

municípios participantes, haverá mais dados no BPS, consequentemente as 

informações serão mais apuradas, ou seja, de melhor qualidade, proporcionando 

uma melhor leitura do painel territorial dos preços. 

O presente trabalho conseguiu avaliar a contribuição do BPS para a redução 

da assimetria de informações sobre preços nas compras públicas de medicamentos, 

bem como o alcance da cobertura nacional de seu uso. Com essa ferramenta, o 

gestor responsável pelas aquisições de medicamentos para os diversos 

equipamentos de saúde do SUS, consegue ter uma visão geral sobre os preços de 

medicamentos praticados pelos fornecedores. 

As consultas realizadas pelos órgãos públicos no BPS podem ser utilizadas 

nas estimativas de preço que precedem as licitações bem como podem ser úteis 

para as aquisições destinadas ao atendimento de demandas judiciais. 

É imprescindível que as instituições informem os dados de suas compras bem 

como entendam a importância do sistema, isso porque cada vez mais tem sido 

utilizado pelos órgãos de controle, como os tribunais de contas. 

O BPS é ferramenta pública, de livre acesso, com informações consistentes e 

deve ser valorizada pelos entes públicos envolvidos com aquisições de 
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medicamentos e materiais para o SUS. Ele contribui para o controle social pois seu 

acesso é livre a qualquer cidadão, mostrando de forma clara e transparente como 

cada instituição, que alimenta corretamente o BPS, têm aplicado os recursos 

financeiros destinados ás compras de medicamentos. 

O entendimento do comportamento dos preços dos medicamentos no 

mercado, pelos gestores responsáveis pelas compras públicas, contribui para a 

otimização na aplicação dos recursos escassos, melhora a eficiência, além de 

proporcionar mais equidade no planejamento das ações e serviços de saúde 

oferecidos aos usuários do SUS. 
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