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Artes, Ciências e Humanidades da Uni-
versidade de São Paulo para obtenção do
t́ıtulo de Mestre em Ciências pelo Programa
de Pós-graduação em Sistemas de Informação.
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Resumo

LEITE, Bruno Marangoni dos Santos. Análise de vulnerabilidades em sistema de
informação de saúde: potencial fonte de irregularidades e corrupção?. 2020. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem sido vastamente aplicada em diversas
áreas, tanto para otimizar processos quanto para deixá-los mais consistentes em termos
de dados e rastreabilidade a fim de evitar atos fraudulentos. Os recentes escândalos de
corrupção no Brasil têm revelado ńıveis de corrupção alarmantes em todas as esferas de
atuação do governo, inclusive no setor da saúde. Entretanto, muitos autores argumentam
que a corrupção é endêmica e permeia todos os comportamentos dos agentes. A Organização
Mundial da Saúde (OMS), no seu guia de boas práticas, aponta TIC como instrumento
capaz de reduzir a corrupção no setor da saúde. Este estudo busca analisar a capacidade da
TIC no combate à corrupção no setor da saúde investigando o processo de distribuição de
medicamentos para HIV/AIDS, controlado eletronicamente por meio do sistema SICLOM.
Nesta investigação, são usados dados públicos abertos dispońıveis na internet para as
checagens de vulnerabilidades do sistema ou de sua eficácia como instrumento de combate
à corrupção, uma vez que tentativas de obtenção de informação via canal de transparência
foram frustradas no tempo hábil para a execução desse estudo. Para detectar a existência
de posśıveis vulnerabilidades, foi utilizado da técnica de misuse case no sistema SICLOM
junto à entrevistas realizadas nas Unidades de Distribuição de Medicamentos (UDM).
Com os resultados obtidos, espera-se trazer insumos para melhorias no sistema SICLOM e
incentivos para novos estudos sobre TIC e transparência no setor público.

Palavras-chave: Tecnologia da informação (TI). Tecnologia da informação e comunicação
(TIC). Corrupção. Saúde. AIDS. HIV. SICLOM. Brasil.



Abstract

LEITE, Bruno Marangoni dos Santos. Vulnerability analysis in health information
system: potential source of irregularities and corruption? 2020. 95 p. Dissertation
(Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo,
São Paulo, 2020.

Information and Communication Technology (ICT) has been widely applied in several
areas, both to optimize processes and to make them more consistent in terms of data and
traceability in order to avoid fraudulent acts. The recent corruption scandals in Brazil have
revealed alarming levels of corruption in all spheres of government activity, including the
health sector. However, many authors argue that corruption is endemic and permeates all
agents behaviors. The World Health Organization (WHO), in its good practices guide, refers
to information technology as an instrument capable of reducing corruption in the health
sector. This study seeks to analyze ICT potential to fight corruption in the health sector
by investigating the distribution process of medicines for HIV/AIDS which is electronically
controlled through the SICLOM system. In this investigation, open public data available
on the internet are used to check the system’s vulnerabilities or its effectiveness as a
tool to combat corruption, since attempts to obtain information through the government
transparency channel were frustrated in a timely manner for the execution of this study.
In order to detect the existence of possible vulnerabilities, the misuse case technique in
the SICLOM system will be used together with interviews conducted at the Medicines
Distribution Units (Unidade de Distribuição de Medicamentos - UDM). With the obtained
results, it is expected to bring inputs for improvements in the SICLOM system and
incentives for new studies of ICT and transparency on public sector.

Keywords: Information technology (IT). Information and communication technology (ICT).
Corruption. Health. AIDS. HIV. SICLOM. Brazil.
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1 Introdução

Os recentes escândalos de corrupção, como os casos da Operação Lava Jato1 e

outros envolvendo a empresa Odebrecht no Brasil e em outros páıses, por exemplo, têm

revelado ńıveis de corrupção extremamente altos. Entretanto, muitos autores argumentam

que a corrupção é endêmica e permeia todos os comportamentos dos agentes (ROTBERG,

2018). O uso de tecnologia de informação e comunicação (TIC para o português, ou ICT,

do inglês Information and communications technology) tem sido defendido como capaz de

reduzir a corrupção por meio da transparência e rastreabilidade das informações. Contudo,

seus resultados têm sido inconclusivos (CHAROENSUKMONGKOL; MOQBEL, 2014).

Neste contexto, estudos que investiguem a qualidade da atuação de sistemas de informação

na esfera pública são de grande valor como indicativos de poĺıticas públicas anti-corrupção.

Poucos estudos têm sido dedicados a avaliar a possibilidade de irregularidades

e ações de corrupção em sistemas de informação de um processo espećıfico do governo

no Brasil. O número se torna ainda menor quando o foco é o sistema público de saúde,

a exemplo do estudo realizado sobre a Índia por Sahay e Puri (2008). Alguns estudos

têm avaliado o Programa Anti-corrupção da Controladoria-Geral da União (CGU) e seu

impacto sobre algumas áreas (FERRAZ; FINAN, 2008) (FERRAZ; FINAN; MOREIRA,

2012) (NISHIJIMA; ELLIS; CATI, 2016), porém sem um enfoque na parte de tecnologia.

Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que é o sistema público de saúde

unificado do páıs, todos os brasileiros tem direito ao acesso gratuito a todos os programas

de tratamentos, inclusive aqueles considerados de alto custo. Um desses programas é o anti

HIV/AIDS, considerado um modelo de sucesso internacional em termos de tratamento e

prevenção, cujo gerenciamento ocorre por meio de uso intensivo de sistemas de informação

(BRASIL, 2018). Uma das suas faces de atuação é o gerenciamento da distribuição gratuita

dos medicamentos pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS). A compra é centralizada

pelo governo federal e distribúıda aos munićıpios para tratamento da população soropositiva

(BRASIL, 2020). Dada sua importância e o fato de usar intensivamente ICT, o SUS oferece

muitas oportunidades de estudos dos efeitos destas novas tecnologias sobre eficácia de

gerenciamento e manutenção da transparência à população do uso dos recursos escassos

da sociedade.

1 Dispońıvel em: <https://infograficos.estadao.com.br/politica/a-maior-delacao-da-lava-jato/> Acesso
em out. 2019
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Para avaliar os efeitos da ICT em ações de redução da corrupção é necessário

entender o comportamento dos agentes envolvidos. A decisão de corrupção dos agentes se

baseia na análise de custo benef́ıcio entre o ganho e a punição. Eles agem de forma racional,

buscando oportunidades para cometerem os crimes sem serem descobertos, por isso em

sua grande parte empregam mecanismos complexos, dificultando em muito sua detecção

por meio de abordagens tradicionais (BHATTACHERJEE; SHRIVASTAVA, 2018).

No Brasil e no mundo, algumas áreas tendem a ser mais suscet́ıveis a ações de

corrupção dado o seu alto grau de complexidade na provisão pública e excesso de burocracia,

como no caso da saúde. Isso se deve a um conjunto de caracteŕısticas e incentivos que

permitem aos agentes se beneficiarem ilicitamente de recursos públicos, entre elas: subornos,

pagamentos informais, apropriação indébita, nepotismo e outras formas de abuso de poder

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).

Relacionado à provisão pública de medicamentos no Brasil, o caso da Fundação para

o Remédio Popular (FURP) é ilustrativo. Em 2019, a FURP começou a ser investigada

por uma Comissão Parlamentar de Investigação para apurar irregularidades em licitações

com o Governo de São Paulo (AGÊNCIA BRASIL, 2019). Nesse caso, o incentivo para

os agentes se corromperem estava relacionado à leis que obrigavam o Estado a comprar

genéricos dessa empresa, permitindo negociações em valores acima do normal na forma de

propina (FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR, 2020), que resultou em prejúızos

em torno de 22 milhões de reais (AGÊNCIA BRASIL, 2019) para o cofre estadual.

Mesmo com mecanismos de transparência entre Estado e população, dado o alto grau

de complexidade dos processos legais e das licitações, casos como esses podem ficar ocultos

por um longo peŕıodo de tempo, sendo necessário grande empenho dos investigadores para

serem trazidos ao público. Além de casos envolvendo grandes valores, há também casos

de pequenos desvios, descritos por Charoensukmongkol e Moqbel (2014) como pequena

corrupção, que podem acontecer, por exemplo, na forma de abuso de autoridade por oficiais

públicos contra cidadãos ou por via de delitos menores, causando também grandes danos

à população (AGÊNCIA PF, 2016).

Instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS para o português, ou

WHO do inglês World Health Organization) realizam estudos que buscam auxiliar as

nações menos desenvolvidas a melhorarem a qualidade dos seus sistemas de saúde. Esses

estudos consistem em sugestões de práticas e orientações para aumentar a transparência
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e reduzir a corrupção, sendo que as de ICT são apontadas como um fator crucial para

atingir esse objetivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).

Por outro lado, sabe-se que ICT alternativamente possibilita desvios por meio de

vulnerabilidades e falhas dos sistemas, ao invés de auxiliar processos deixando-os mais ro-

bustos e menos suscet́ıveis a intervenções humanas (BHATTACHERJEE; SHRIVASTAVA,

2018). Vulnerabilidades são funcionalidades mal especificadas ou mal implementadas que

não geram o resultado esperado por seus desenvolvedores, permitindo ao usuário inter-

mediário/final executar tarefas de forma não prevista no processo. Essas falhas, quando

utilizadas em um viés proposital pelos agentes, os possibilitam cometerem atos ilegais ou

mesmo de corrupção. Um exemplo disso seria um sistema de dispensação de medicamentos

que permitisse cadastrar mais de uma vez o mesmo usuário, gerando duplicidade cadastral,

fazendo que o controle de quantidades e estoque se torne ineficiente quando observado por

paciente, permitindo perdas e desperd́ıcios de remédios.

Levando em conta essas possibilidades de vulnerabilidades nos sistemas, é posśıvel

analisar o sistema de informação utilizado para distribuição de medicamentos em busca

de divergências entre quantidades distribúıdas nas farmácias e a real necessidade dos

pacientes para tratamento de certas doenças. A revisão bibliográfica (Seção 3.1) realizada

não encontrou estudos semelhantes que abordem a pequena corrupção, posśıvel cenário que

poderia ocorrer na esteira de distribuição de medicamentos do sistema de saúde brasileiro.

Para investigar algum desvio de comportamento dos agentes, é necessário analisar

cenários espećıficos de um processo de grande porte como os de distribuição de medicamen-

tos na área de saúde. Nesse contexto, é necessário encontrar uma esteira de distribuição

que seja controlada e limitada em termos de ações dos agentes para evidenciar a ação de

irregularidade. Um exemplo no setor público de saúde é o de distribuição de medicamentos

de HIV/AIDS que, por meio da centralização do governo federal (centraliza a compra para

ter poder de barganha), busca atingir a população de uma forma mais ampla e com maior

efetividade (BRASIL, 2018), por meio do Sistema de Controle Loǵıstico de Medicamentos

(SICLOM).

Supõe-se que monitorando a esteira sistêmica de distribuição de medicamentos

HIV/AIDS, de competência exclusiva do governo (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS,

2017) (BRASIL, 2017), permita observar potenciais desvios de conduta na operação do

sistema SICLOM (SICLOM, 2020a), que eventualmente possibilitaria benef́ıcio privado a

partir dos custos da provisão dos bens públicos.
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A análise foca as vulnerabilidades do sistema SICLOM, pois estas tendem a criar

incentivos aos desvios de conduta. Além disso, busca-se comparar as quantidades dispen-

sadas pelo sistema versus a quantidade necessária para o tratamento dos pacientes por

munićıpio. Assim, caso não hajam falhas manipuláveis e de quantidades, a ICT possui

o efeito desejado em termos de controle na dispensação de medicamentos, influenciando

para a prevenção de atos de pequena corrupção do sistema de saúde brasileiro.

Deste modo, o objetivo geral desta dissertação é avaliar se o SICLOM possui padrões

de segurança robustos às ações irregulares. Para esta finalidade, segue-se o manual de boas

práticas e boa governança de sistemas de saúde da WHO como guia do que seria a prática

desejável socialmente. Investiga-se as divergências nos valores gastos em medicamentos em

alguns munićıpios brasileiros, e propõe-se posśıveis melhorias ao sistema SICLOM a fim de

impedir que ocorram vulnerabilidades.

Além dessa introdução, no Caṕıtulo 2 discute-se o uso de tecnologia no combate à

corrupção no contexto do setor da saúde e apresenta-se o sistema SICLOM. O caṕıtulo 3

são detalhados os métodos utilizados. O Caṕıtulo 4 apresenta-se os resultados, propostas

de solução e discussão. Por fim, o Caṕıtulo 5 traz de forma sintética as conclusões gerais.
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2 Corrupção e TI em Saúde: O caso HIV/AIDS

Neste caṕıtulo é tratado como a tecnologia vem sendo empregada tanto para auxiliar

os processos de distribuição de medicamentos para o combate de HIV/AIDS no sistema de

saúde brasileiro quanto para redução de corrupção em processos governamentais.

2.1 Corrupção e Tecnologia

Pela definição, corrupção é o uso indevido do poder confiado a um ente público

para ganho próprio (CHAROENSUKMONGKOL; MOQBEL, 2014). De acordo com

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2015), a corrupção pode ser classificada como

grande ou pequena, dependendo da quantidade de dinheiro ou bens envolvidos. A grande

corrupção é o abuso do alto grau de poder para benef́ıcio de poucos às custas de muitos,

causando sérios e vastos danos à sociedade (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2016).

Já a pequena corrupção envolve quantias relativamente menores de dinheiro a fim de

facilitar transações oficiais, normalmente na administração pública, como resultado de

poĺıticas implementadas (ANDVIG et al., 2000) (MUTUNGI et al., 2019). De acordo com

Andvig et al. (2000), tanto grande ou pequena, a corrupção também pode ser classificada

como poĺıtica, administrativa ou sistêmica. Na corrupção poĺıtica ocorre o envolvimento

de legisladores. Na administrativa inclui o uso de propinas e favoritismo a fim de permitir

empresas a reduzir suas tarifas, escapar de regulações ou ganhar contratos em licitações.

Já na corrupção sistêmica a propina se torna rotineira entre o órgão público e indiv́ıduos.

A corrupção também tem sido classificada de acordo com o comportamento do per-

petrador. Nesta classificação, corrupção pode ocorrer por meio de nepotismo, favoritismo,

propina, extorsão, intimidação, abuso de autoridade, fraude, peculato, uso de informações

privilegiadas, conflito de interesse, contribuições ilegais, ou ausência de funcionários (SU-

LEIMAN, 2017). Nepotismo ocorre no compartilhamento de recursos públicos, indicações e

promoções de um membro da famı́lia ou parente, não baseado em méritos (IJEWEREME,

2015). Similar ao nepotismo há o favoritismo que é o tratamento preferencial por alguém

de confiança baseado em relações familiares, amizade, grupo étnico, partido ou religião

(MUTUNGI et al., 2019). Suborno é o ato de oferecer e receber através de meios não

legais para influenciar o desempenho de uma responsabilidade constitúıda (SULEIMAN,
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2017). Outra forma de corrupção é o funcionário fantasma, quando nomes de funcionários

não existentes são adicionados na folha de pagamento para obter salários ou benef́ıcios

(MUTUNGI et al., 2019).

Corrupção no serviço público pode se manifestar em formas, por exemplo, de altos

ı́ndices de abstenção de professores e doutores, desvio de recursos públicos direcionados

à escolas, saúde ou assistência social, ausência de estoque em farmácias e materiais

escolares (RINGOLD; KOZIOL; SRINIVASAN, 2011). Isto tem gerado pressão por parte

dos stakeholders para garantir reguladores e provedores de serviços confiáveis por meio de

boa governança e participação do cidadão. Por exemplo, páıses africanos como a Ĺıbia,

Tuńısia e Egito enfrentaram um número de protestos por parte da população devido aos

prejúızos que a corrupção trouxe no serviço público dessas nações (MUTUNGI et al.,

2019).

A tecnologia tem sido utilizada como uma das ferramentas para combater a cor-

rupção administrativa em geral (MUTUNGI et al., 2019) e em particular corrupção nos

serviços públicos, como em muitos páıses africanos que embarcaram em iniciativas digitais

anti-corrupção (CUMMINS; HUDDLESTON, 2013) (PAGLIARI, 2016) (MICHEL, 2005).

No setor corporativo, o estudo de Elmes, Strong e Volkoff (2005) conclui que ICT

não só auxilia empresas a compelir seus funcionários a serem mais disciplinados nos seus

procedimentos mas também detectam inconsistências em seus trabalhos, relacionando

fluxos de caixa que podem estar envolvidos em atividades de corrupção, graças a melhora

no visualização dos dados. No setor público, estudos como o de Valle-Cruz, Sandoval-

Almazan e Gil-Garcia (2015) mostram ganhos também na transparência das informações

governamentais com a população, reduzindo a percepção de corrupção.

Em contrapartida, Heeks (1998) descobriu que ICT não reduz significativamente

corrupção e pode, às vezes, criar oportunidades que aumentam a corrupção. Isto se dá

em cenários que ICT pode gerar oportunidades de corrupção por meio de processos que

dependam de pessoas com alto grau de conhecimento técnico, esses aproveitando de

vulnerabilidades dos sistemas e a falta de conhecimento técnico de outros funcionários

(WESCOTT, 2001). Alguns desses funcionários podem obter acesso à informações senśıveis,

que podem levar também a ganhos pessoais. Também, muitas ferramentas digitais não tem

desempenhado bem na prática devido ao não alinhamento com as formas de corrupção

que deveriam combater (LEMAIRE, 2011) e condições que permitem corrupção (MILLS,

2012).



Caṕıtulo 2. Corrupção e TI em Saúde: O caso HIV/AIDS 23

Durante o processo de revisão bibliográfica (seção 3.1) deste trabalho foram ob-

servados quais métodos são mais utilizados para medir os efeitos de ICT com corrupção.

Conforme descrito na Figura 1, a maior parte dos estudos utilizaram a abordagem qua-

litativa emṕırica, e quando analisa-se apenas os estudos de corrupção, a maior parte

deles utilizaram estudo estat́ıstico de correlação entre variáveis para medir o efeito de TI

sobre a corrupção. Alguns estudos, como o de Valle-Cruz, Sandoval-Almazan e Gil-Garcia

(2015), utilizaram de surveys elaboradas por meio da derivação de variáveis “corrupção” e

“transparência” em perguntas, coletando assim a percepção da população sobre a influência

de tecnologia. Outros estudos, como o de Soper e Demirkan (2012), utilizaram de ı́ndices

mundialmente conhecidos para medição de corrução como o Corruption Perceptions Index

(CPI), correlacionado-o com outras variáveis como religião, sistema poĺıtico e desenvolvi-

mento econômico. Com 13 resultados e em segundo lugar, foram obtidos trabalhos que

utilizaram apenas estudos qualitativos baseados em caso de estudo, como o de Imaja,

Ndayizigamiye e Maharaj (2017) que avaliou o processo de aplicação de TI para melhoria

no gerenciamento de fundos de investimentos a fim de evitar corrupção.

Figura 1 – Tipos de métodos utilizados nos estudos selecionados para medir os efeitos de
ICT sobre corrupção

Fonte: Autoria própria, 2020

Por fim, na Figura 2 tem-se o resultado da avaliação da influência de ICT sobre

corrupção, buscando a resposta da pergunta de pesquisa “Tecnologia influencia na redução

à corrupção?”. Dos artigos que analisaram minimamente os temas de “corrupção” e

“tecnologia” e tinham como resultado analisar a influência, 86% chegaram à conclusão que

sim.
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Figura 2 – Resultado global dos artigos avaliados: “Tecnologia influencia na redução à
corrupção?”

Fonte: Autoria própria, 2020

Com base nos estudos resultantes da busca, é posśıvel concluir que não é unânime

o efeito positivo de ICT sobre corrupção, principalmente quando essa análise é aplicada

em contextos e métodos de avaliação diferentes. No contexto da saúde, dado a escassez

de artigos retornados na busca, afirma-se a necessidade de novos estudos para avaliar a

influência de tecnologia sobre corrupção no setor, principalmente no Brasil.

Estudos como o de Previtali e Cerchiello (2018) mostram algumas medidas con-

sideradas necessárias para o combate à corrupção no sistema de saúde italiano. Um

delas, em especial, trata as vulnerabilidades do processo de distribuição de medicamentos,

desde o seu desenvolvimento, no qual na fase de desenvolvimento e pesquisa, empresas

podem subornar médicos e pesquisadores para falsificarem informações ou para obterem

as licenças necessárias para exercer essas atividades. Pode haver acordos entre empresas

farmacêuticas e poĺıticos a adotar leis regulando medicamentos, como induzir médicos a

receitarem certos remédios aos pacientes. Para esta área de risco, a medida indicada é

relacionada ao processo de licitação e também medidas espećıficas baseadas em ICT a fim

de melhorar a rastreabilidade de toda a cadeia de suprimentos e a associação precisa entre

os medicamentos, médicos e pacientes.

2.2 Tecnologia e o sistema de saúde brasileiro

No ano de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS para o português, ou

WHO, do inglês World Health Organization) iniciou um trabalho buscando reforçar frentes

anti-corrupção, transparência e responsabilização nos sistemas de saúde de cobertura
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universal. Um dos documentos gerados é o World Health Organization (2018), o qual

reúne sugestões de boas práticas para melhorias no sistema de saúde, propondo novas

abordagens para gestão e aux́ılio no diagnóstico de áreas de risco de corrupção, ajudando

nações a decidirem quais métodos anti-corrupção, transparência e responsabilização podem

ser utilizados para melhorar a eficiência.

Esse guia da WHO se torna muito importante dado que muitos sistemas de saúde no

mundo provém tratamento para doenças graves e de alto custo, tal como o HIV/AIDS. As

taxas de novas infecções pelo v́ırus do HIV estabilizaram ou diminúıram significativamente

em pelo menos 56 páıses (SAKITA, 2012). De acordo com a autora, 33,3 milhões de pessoas

no mundo se infectaram com o HIV em 2009, representando um pequeno aumento em

relação à 2008, o que se deve ao uso da terapia anti-retroviral conhecida.

De acordo com Sakita (2012), a ampliação do acesso ao tratamento tem produzido

reflexos positivos na qualidade de vida das pessoas que vivem com o HIV/AIDS (PVHA)

e redução do número de óbitos relacionados. Por outro lado, a autora também observa que

a quantidade de pessoas aguardando para receber tratamento quase dobrou, chegando a

10 milhões.

O Brasil ocupa lugar de destaque no mundo por sua resposta no combate ao

HIV/AIDS, apresentando um cenário concentrado da epidemia, com uma taxa de pre-

valência estabilizada na população de 15 a 49 anos, em torno de 0,5% (SAKITA, 2012).

De acordo com UNAIDS (2018), citado por Sakita (2012), estima-se que cerca de 900 mil

pessoas vivem com o HIV/AIDS, sendo que em 2018 foram registradas aproximadamente

15 mil mortes relacionadas a AIDS.

O programa anti HIV/AIDS brasileiro, como mostra Sakita (2012) no anexo I, que

distribui medicamentos gratuitamente aos pacientes tratados e com suspeitas de infecção ao

v́ırus, teve grande sucesso com a prevenção e o tratamento após a introdução do HAART (do

inglês, Highly Active Antiretroviral Therapy ou terapia antirretroviral altamente potente,

em português) baseada no consumo da combinação de vários medicamentos.

Estudos encontrados por Sakita (2012) apontam os resultados positivos com o uso

do HAART, como a queda na mortalidade (SARACENI et al., 2005) e o aumento da

sobrevida das pessoas vivendo com HIV/AIDS (REIS; SANTOS; CRUZ, 2007). Entre

1996 e 1999 o risco de óbito por AIDS diminuiu de 9,6 por 100.000 habitantes, para 6,4

por 100.000 habitantes e essa taxa se manteve estável ao longo dos demais anos (REIS;

SANTOS; CRUZ, 2007). Sakita (2012) também mostra que um estudo encomendado pelo
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Ministério da Saúde do Brasil aponta que o tempo médio de vida das pessoas que vivem

com HIV/AIDS nas regiões Sul e Sudeste passou de 58 meses para mais de 108 meses

entre 1995 e 2007 (GUIBU, 2011).

Para garantir o acesso universal aos medicamentos antirretrovirais, a produção

nacional teve sua capacidade produtiva dos laboratórios públicos ampliada, a fim de

atender em torno de 201 mil pessoas com HIV/AIDS em terapia antirretroviral (TARV)

na rede pública de saúde em 2010 (LOYOLA, 2008) (SAKITA, 2012). A partir da

instituição da poĺıtica de acesso universal e tendo em vista a dinâmica e complexidade

que permeia o tratamento com HAART, o fortalecimento da assistência farmacêutica

tornou-se fundamental. Em 2012 o Ministério da Saúde disponibilizava gratuitamente 19

medicamentos antirretrovirais (ARV), dos quais 10 ARV são produzidos no Brasil, por

laboratórios públicos e um privado (SAKITA, 2012).

A assistência farmacêutica envolve atividades de caráter abrangente, multiprofissio-

nal e intersetorial, com a finalidade de promover o acesso a medicamentos de qualidade e

seu uso racional, organizando ações e serviços relacionados ao medicamento (SAKITA,

2012). Esse processo envolve etapas fundamentais como a seleção, programação, aquisição,

armazenamento, distribuição e utilização, ou seja, desde a prescrição até a dispensação dos

medicamentos (Figura 3). A autora mostra que esse funcionamento em etapas depende

do financiamento, gerenciamento, recursos humanos, sistemas de informação, controle e

avaliação.

Figura 3 – Ciclo da Assistência Farmacêutica

Fonte: Sakita (2012)
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De acordo com Sakita (2012), o processo de seleção define o elenco de medicamen-

tos que deverão estar dispońıveis e os principais critérios do seu fornecimento (no caso

dos antirretrovirais para HIV/AIDS, tem-se conforme dito, o documento de consenso do

Ministério da Saúde), guiando as demais etapas desse processo. A programação, com base

em informações que estimam as necessidades (tem-se, no SICLOM, Sistema de Controle

Loǵıstico de Medicamentos de AIDS, o sistema de informações de uso dos ARV), tem como

finalidade determinar as quantidades necessárias para a aquisição, seguindo um calendário

que atenda as demandas da rede de serviços de saúde, para um determinado peŕıodo de

tempo, objetivando o alcance da cobertura desejada. Os componentes de armazenamento

e distribuição visam assegurar a qualidade dos medicamentos nas Unidades Dispensadoras

de Medicamentos ARV (UDM). Para tanto, utilizam-se de condições adequadas de armaze-

namento e controle de estoque eficaz, de forma a garantir a disponibilidade para utilização

desses produtos nos serviços de saúde que prestam atendimento ao usuário, garantindo

sua qualidade desde o recebimento até a entrega ao usuário.

O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais (D-DST-AIDS-HV) é responsável

pelo planejamento das demandas, implementando poĺıticas de medicamentos e executando

a seleção dos medicamentos, além das definições técnicas de estimativa de necessidades

de cada item (SAKITA, 2012). O processo é centralizado, de base anual, observando o

histórico de consumo de cada medicamento e seus estoques, para garantir uma cobertura

estimada de 15 meses (Figura 4).

Na loǵıstica de distribuição, como mostra Sakita (2012), os ARV adquiridos são

encaminhados para os almoxarifados centrais dos Estados por meio do Serviço de Ar-

mazenamento e Distribuição de Medicamentos do MS (SADM) e/ou pelos laboratórios

farmacêuticos nacionais produtores. Nos Estados, o fluxo obedece à sua organização local

e o medicamento pode seguir para as regionais de saúde ou munićıpios e, depois, para as

respectivas UDMs.

A rede de serviços para assistência às PVHA, em geral, está organizada por meio

de hospitais convencionais (HC), hospitais-dia (HD), serviços de atendimento especia-

lizado (SAE), atendimento domiciliar terapêutico (ADT) e UDM. Essas unidades são

estabelecimentos integrantes de serviço de saúde que realizam controle de estoque local e

dispensação de medicamentos para o atendimento dos usuários com HIV/AIDS em TARV

(SAKITA, 2012).
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Figura 4 – Fluxo de aquisição, distribuição e informação sobre os medicamentos/AIDS

Legenda: DLOG = Departamento de Loǵıstica; CONJUR = Consultoria Juŕıdica

Fonte: Sakita (2012)

Os pacientes que necessitam iniciar tratamento ARV são encaminhados para essas

UDM, onde são cadastrados para a retirada periódica dos medicamentos que lhes são

prescritos. Assim, essas unidades são responsáveis pelo fornecimento dos principais dados

primários do ciclo da assistência farmacêutica dos ARV: demanda e estoque de cada

medicamento (SAKITA, 2012).

A definição, estruturação, organização e implementação das UDM é de responsabili-

dade do gestor ou responsável em ńıvel local, quer seja do Estado ou munićıpio. Em 2020,

em torno de 966 UDM, distribúıdas nas Unidades Federadas do páıs, estavam cadastradas

no SICLOM, representando 97,28% das unidades de distribuição, conforme demonstra a

Tabela 1.

2.3 Sistema de Controle Loǵıstico de Medicamentos – SICLOM

2.3.1 Sistemas de informação e a tomada de decisão

A informação subsidia o planejamento, a organização e gestão dos serviços, o

monitoramento, a avaliação e o replanejamento das análises de saúde pública em todas as

esferas do governo.
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Tabela 1 – Situação da implantação do SICLOM Operacional

UF Total de UDMs Dispensando pelo SICLOM % implantação
AL 7 7 100,00%
AM 21 18 85,71%
AP 3 3 100,00%
BA 43 42 97,67%
CE 30 30 100,00%
DF 9 9 100,00%
ES 20 20 100,00%
GO 13 13 100,00%
MA 25 23 92,00%
MG 74 74 100,00%
MS 15 15 100,00%
MT 24 22 91,67%
PA 28 27 96,43%
PB 10 10 100,00%
PE 37 37 100,00%
PI 7 7 100,00%
PR 43 43 100,00%
RJ 200 192 96,00%
RN 13 13 100,00%
RO 10 10 100,00%
RR 21 14 66,67%
RS 69 69 100,00%
SC 65 65 100,00%
SE 2 2 100,00%
SP 197 194 98,48%
TO 5 5 100,00%

SOMA 993 966 97,28%
Fonte: SICLOM (2020b)

O crescente número de informações a serem analisadas antes da tomada de decisão

exige sua organização e sistematização por meio de sistemas de informação para melhorar

o seu gerenciamento (SAKITA, 2012).

Pela definição de Laudon e Laudon (1999), sistema de informação é um conjunto

de componentes mutuamente relacionados, que permitem sistematizar a coleta de dados

relevantes, seu processamento, armazenamento e distribuição de informação nas orga-

nizações. É um sistema no qual a entrada principal são os dados que são transformados

em informação para as pessoas da organização.

Os sistemas de informação representam importantes instrumentos de apoio à

gestão do trabalho em saúde, para atividades administrativo-burocráticas ou baseadas

em conhecimentos técnico-cient́ıficos, especialmente as que dependem de informações
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atualizadas (BENITO; LICHESKI, 2009). Esses instrumentos geram o aprimoramento do

profissional, ampliação da sua capacidade de mudar a realidade e a inovação nos processos

de saúde que potencializam as competências pessoais e uma melhoria na resposta do

serviço.

De acordo com LUIZA (2006), para que o “Ciclo de Assistência Farmacêutica”

(Figura 3) funcione corretamente, tem-se como requisitos mecanismos apropriados de

gerenciamento que garantam o planejamento, recursos e infraestrutura necessários, baseados

em um sistema de informações adequado e confiável.

O aumento do número de indiv́ıduos em terapia de medicamentos ARV e a com-

plexidade da rede de serviços, como aponta o estudo de Sakita (2012), mostram que a

utilização da tecnologia de informação para administração das atividades loǵısticas, em

especial na gestão da informação, se tornou de grande necessidade.

Para atender esse requisito, o D-DST-AIDS-HV desenvolveu e implementou o “Sis-

tema de Controle Loǵıstico de Medicamentos de AIDS” (SICLOM), suprindo a necessidade

de controle consistente e apropriado desses dados (SAKITA, 2012).

O SICLOM foi criado em 1997 com o objetivo de gerenciamento loǵıstico das

informações sobre os medicamentos ARV. De acordo com Sakita (2012), para seu funcio-

namento, construiu-se um cadastro nacional de pacientes com HIV em atendimento no

sistema público de saúde, um histórico dos esquemas terapêuticos utilizados e suas eficácias,

um conjunto de estat́ısticas relacionadas aos tratamentos e aos pacientes e, por fim, o

controle dos estoques locais de ARV com vistas a garantir o pronto e correto atendimento

nas farmácias das UDM de serviços públicos de saúde.

2.3.2 Histórico de evolução do SICLOM

Em 1997 o projeto piloto do SICLOM foi implantado em São Paulo, Distrito

Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Sakita (2012) mostra que

foram necessárias diversas correções e adaptações desse sistema, sofrendo ainda com

problemas de processamento lento, gerando baixa adesão na sua utilização.

Em 2004 foi realizado um estudo pela área de informática da então Coordenação

Nacional de DST/AIDS a fim de levantar as principais dificuldades no processo de

implantação do SICLOM. Dentre os problemas levantados, foram elencados problemas
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técnicos relacionados à funcionalidade do sistema, falta de cumprimento na hierarquia do

repasse de informações, falta de infraestrutura necessária para manutenção do sistema,

falta de informação sobre situação das UDM e escassez e/ou alta rotatividade de recursos

humanos (SAKITA, 2012).

A primeira versão desse aplicativo passou então por um processo de remodelação

em 2004, sendo criado um grupo técnico interno para reestruturar esse processo, focando

na simplificação da estrutura de informações cĺınicas, gerenciamento por meio de módulos

hierarquizados via internet, melhoria na interface do sistema para facilitar e agilizar o uso

e disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais.

Após essa reformulação, o SICLOM traz por objetivos (SAKITA, 2012):

• Melhorar a capacidade de resposta da área de loǵıstica de medicamentos ARV do

Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais e das Unidades Federadas e Locais;

• Ampliar a capacidade de planejamento das aquisições dos medicamentos ARV;

• Aprimorar a qualidade das informações geradas no controle loǵıstico de medicamentos

ARV;

• Otimizar o fluxo das atividades desenvolvidas no processo loǵıstico, nas diversas

esferas de gerenciamento do SICLOM;

• Possibilitar a ampliação de ações para promoção da adesão à terapia ARV;

• Controlar o estoque mensal de cada medicamento ARV nas diversas esferas de

gerenciamento, obtendo uma estimativa do estoque dispońıvel na rede de serviços;

• Possibilitar a ampliação do controle local dos medicamentos utilizados para as

manifestações associadas a AIDS ou doenças sexualmente transmisśıveis;

• Monitorar os tratamentos para HIV/AIDS e manifestações associadas a AIDS, nas

diferentes categorias de usuários;

• Permitir a avaliação da qualidade da assistência aos doentes com AIDS, gestantes e

crianças expostas ao HIV.

Após sua remodelação, o SICLOM teve um aumento considerável em sua utilização

pelas UDM, conforme Figura 5.

O SICLOM possui três funcionalidades básicas para distribuição de ARV: o cadas-

tramento dos pacientes em tratamento, o controle da dispensação dos medicamentos e o

controle de estoque. O sistema pode ser acessado para usuários autorizados via web1. Na

1 Dispońıvel em: <http://azt.aids.gov.br/gerencial/> Acesso em fev. 2020
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Figura 5 – Distribuição do número de UDM utilizando o módulo operacional do SICLOM.
Brasil, 1998 a 2011

Fonte: Sakita (2012)

seção 2.3.3 é posśıvel encontrar detalhes dos procedimentos necessários para a realização

das principais atividades do SICLOM a partir de seu modelo lógico.

Embora a estratégia de desenvolvimento de um sistema informatizado para ad-

ministração e consolidação das informações sobre os ARV no páıs demonstre resultados

otimistas, tem-se constatado que essas informações não são alimentadas de forma adequada

(SAKITA, 2012). Em estudos mais detalhados da autora notou-se que em alguns Estados,

apesar de haver aproximadamente 17 UDM cadastradas para utilização do SICLOM,

apenas sete estavam realizando a dispensação por meio dele.

Como isso, Sakita (2012) observou que mesmo com a reformulação do sistema,

essa irregularidade na alimentação dos principais dados no SICLOM não atendia aos

objetivos de gerenciamento loǵıstico do sistema. Era necessário o controle de informações

mensais de estoque, consumo e número de pacientes para o adequado planejamento e

reposição dos estoques dos medicamentos. Portanto, em 2007, foi implementado o SICLOM

Gerencial, criado com o objetivo de estabelecer um mecanismo de envio mensal dos dados

consolidados de todas as dispensações e movimentações de estoque realizadas. Este é

um módulo simplificado, por meio do qual as UDM preenchem os dados consolidados

mensalmente em dois relatórios gerenciais: o Boletim para uso de medicamentos de AIDS

e o Mapa de Movimento Mensal de medicamentos. O primeiro traz o número de usuários
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SUS em uso de ARV e consumo de cada medicamento no mês. Já o mapa traz os dados de

entradas, sáıdas e estoque final de cada medicamento no referido mês.

Em 2009, focando o gerenciamento loǵıstico de medicamentos, foi desenvolvido um

terceiro módulo do sistema, denominado Programação Ascendente, que visa um maior

compartilhamento da responsabilidade no suprimento das necessidades de medicamentos

ARV entre as estruturas participantes da cadeia loǵıstica de insumos estratégicos em

DST/AIDS (SAKITA, 2012).

Tanto o módulo Gerencial quanto o de Programação Ascendente foram descritos

brevemente apenas para contextualização do sistema como um todo, não fazendo parte do

escopo deste trabalho.

2.3.3 Modelo Lógico do SICLOM

De acordo com MEDINA et al. (2005), Modelo Lógico do Programa (MLP) é

um esquema visual que delineia como um programa deve ser implementado, com uma

racionalidade impĺıcita que permita analisar a sua relação com os efeitos esperados. Seu

objetivo é de sintetizar a descrição da intervenção a ser realizada. Ele compreende identificar

a relação entre o problema abordado e as ações de controle a serem utilizadas.

O modelo utilizado no estudo de Sakita (2012) foi adaptado de MacDonald (2014)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que visa descrever os componentes

do programa e sua forma de funcionamento, com vistas a estabelecer as relações entre a

intervenção e os efeitos esperados.

Com isso, o Modelo Lógico do SICLOM estabelece uma relação entre os recursos

dispońıveis para operacionalizar o sistema, as atividades desenvolvidas e os efeitos esperados

dessa intervenção, a curto, médio e longo prazos, segundo os componentes técnicos de

assistência e de vigilância. Esses componentes técnicos, de acordo com Sakita (2012),

consideram o monitoramento dos tratamentos com ARV, os estoques desses medicamentos

(Assistência) e os dados cadastrais dos usuários SUS para fins de identificação de casos de

AIDS (Vigilância Epidemiológica).

O SICLOM, apesar de gerenciar medicamentos ARV, não foi desenvolvido para a

vigilância epidemiológica da AIDS no Brasil. No entanto, desde 2004, juntamente com o

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL), o sistema vem sendo utilizado
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no relacionamento dos dados com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN) pela esfera federal com a finalidade de identificar casos de AIDS (PAZ, 2008).

Como resultados esperados com o uso do SICLOM, temos a melhoria do monitora-

mento do número de usuários SUS em uso de ARV, o consumo e o controle de estoques

desses medicamentos, a disponibilidade cont́ınua dos ARV, o aperfeiçoamento do fluxo

loǵıstico de ARV nas diversas esferas de governo, a qualificação da dispensação dos medica-

mentos de AIDS, qualificação das informações geradas pelo sistema, aumento da adesão ao

tratamento ARV, aumento da sobrevida, além da melhoria na identificação dos pacientes

com HIV/AIDS (SAKITA, 2012). Além desses resultados, conjunto com outras ações de

controle, a implantação desse sistema visa contribuir, em longo prazo, na diminuição da

morbidade e mortalidade por AIDS no páıs.

De acordo com Sakita (2012), a construção do modelo lógico do SICLOM (Figura

6) levou em consideração documentos oficiais sobre o sistema e contou com a contribuição

de alguns atores chave do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.
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2.3.4 Funcionalidades do sistema SICLOM

Como funcionalidades básicas, o sistema SICLOM possui: cadastramento, dis-

pensação e controle de estoques dos medicamentos de AIDS. De acordo com Sakita (2012),

esses procedimentos operacionais foram descritos no Protocolo de Assistência Farmacêutica

em DST/HIV/AIDS do Ministério da Saúde e nos manuais de referência do SICLOM.

Cadastramento de Pacientes

Todos os usuários SUS que sejam portadores de HIV, com indicação de uso cont́ınuo

de medicamentos ARV, devem ser cadastrados no SICLOM. Esse cadastro fica concentrado

em apenas uma UDM, a critério da conveniência do usuário.

Para ser cadastrado, o usuário SUS deve preencher o Formulário de Cadastramento

de usuário SUS (Apêndice A) e apresentá-lo devidamente preenchido e assinado junto a

documento de identificação com foto. Como campos obrigatórios o sistema exige: nome do

usuário SUS, nome da mãe do usuário SUS, cidade de nascimento/UF, data de nascimento,

sexo, raça/cor, cidade de residência/UF, acompanhamento médico público ou privado,

ação cautelar, ano de ińıcio do tratamento, assinatura do responsável pelo preenchimento

e assinatura do usuário SUS (SAKITA, 2012).

Mesmo o usuário estando vinculado a uma UDM espećıfica, podem ocorrer situações

de transferência de um usuário SUS quer seja proveniente de outra ou que esteja cadastrado

no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL). De acordo com Sakita (2012),

para isso basta o preenchimento do Formulário de Transferência (Apêndice B), documento

de identificação com foto e relatório médico contendo histórico cĺınico terapêutico.

O SISCEL é o sistema de acompanhamento dos exames de contagem de linfócitos T-

CD4+/CD8+ e Carga Viral dos usuários SUS. Quando há indicação de ińıcio de tratamento

para um usuário em acompanhamento, os dados de cadastro podem ser migrados para o

SICLOM, sendo identificado no sistema como “Paciente SISCEL” (SAKITA, 2012).

É imprescind́ıvel que o profissional de saúde esteja atento às necessidades de registro

de óbitos de usuários SUS que estavam em uso de ARV e de inativação de cadastro, dada

que uma das premissas dessa funcionalidade é manter a base de dados atualizada. De acordo

com Sakita (2012), essa inativação pode ser por abandono de tratamento, duplicidade de
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oǵ
ıs

ti
co

d
e

M
ed

ic
am

en
to

s
–

S
IC

L
O

M

F
o
n
te

:
S

a
k
it

a
(2

0
1
2
)
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registro, transferência de UDM, fim de gestação, interrupção de tratamento ou cadastro

indevido.

Dispensação de Medicamentos

No sistema SICLOM, a dispensação de ARV é realizada para usuário SUS devi-

damente cadastrado e com indicação de uso cont́ınuo desses medicamentos (pacientes

crônicos). É permitido ao usuário SUS, no caso de sua impossibilidade, indicar no cadastro

uma pessoa autorizada a retirar seus medicamentos (SAKITA, 2012).

A dispensação de ARV pode ocorrer também para casos de profilaxia de exposição

ocupacional ou não-ocupacional, em que a situação de exposição represente risco de

transmissão do HIV. O cenário de um agente de saúde de acidentalmente fura-se com uma

seringa contaminada com v́ırus pode ser considerado o de exposição ocupacional. Pode

ocorrer também para gestantes com HIV, que deverão receber medicamentos prescritos

para o momento do parto, como profilaxia da transmissão vertical HIV e recém-nascidos

expostos ao HIV (BRASIL, 2008). Essas situações pontuais não requerem o cadastro prévio

desses usuários SUS.

Em todas as categorias de usuários é exigida a apresentação do Formulário de

Solicitação de Medicamentos (Apêndice C) e o Receituário de Controle Especial (Apêndice

D) devidamente preenchido e assinado pelo médico para a dispensação de ARV (SA-

KITA, 2012). No momento da dispensação, o usuário assina atestando o recebimento e o

farmacêutico responsável confirmando a entrega.

Após a prescrição ser conferida e escriturada pelo profissional farmacêutico o

processo de dispensação no sistema pode ser realizado. De acordo com Sakita (2012),

esse processo é composto pelos seguintes procedimentos: (a) Proceder a leitura e análise

dos dados contidos no Formulário de Solicitação de Medicamentos e Prescrição Médica;

(b) Verificar se a retirada dos medicamentos está dentro do prazo estabelecido pelo

Ministério da Saúde do Brasil (MS), bem como se o formulário é válido para uma ou

duas dispensações; (c) Separar/armazenar os ARV, adotando medidas que visem sempre

que posśıvel à dispensação do medicamento de menor prazo de validade; (d) Proceder

à entrada de dados do Formulário de Solicitação de Medicamentos no SICLOM; (e) Ao

salvar a dispensação no SICLOM, observar se houve alguma cŕıtica cĺınica pelo sistema.

Em caso de cŕıtica impeditiva de dispensação, o farmacêutico da Unidade deverá entrar em
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contato com o médico assistente e procurar esclarecer ao mesmo os motivos que levaram à

impossibilidade de dispensação dos medicamentos. Caso a cŕıtica não seja impeditiva, fica

a cargo do farmacêutico, em conjunto com o médico assistente, elucidar a melhor conduta

a ser tomada; (f) Conferir todos os medicamentos dispensados em conjunto com o usuário

SUS e realizar orientações mı́nimas, verificando previamente o que já foi informado pelo

médico prescritor e o que o paciente já sabe; (g) Requerer a assinatura do paciente, ou de

seu representante cadastrado, referente ao recebimento dos medicamentos dispensados;

(h) Arquivar a primeira via da Prescrição médica e do Formulário de Solicitação de

medicamentos.

As prescrições de medicamentos, de forma geral, devem seguir as regras preconizadas

nas recomendações técnicas para terapia antirretroviral. Trata-se de documento de consenso

do D-DST-AIDS-HV, que estabelece as diretrizes para dispensação de medicamentos,

contendo os principais esquemas terapêuticos com ARV, permitidos para cada quadro

cĺınico apresentado. Essas regras são inseridas no SICLOM para garantir esse procedimento

e evitar o uso de esquemas terapêuticos danosos à saúde dos usuários. O aplicativo

informa ao dispensador se a prescrição registrada no sistema está ou não de acordo com

as recomendações do MS. Em situações danosas ao usuário, a dispensação é impedida

(SAKITA, 2012).

O registro de cada dispensação deve ser realizado no momento em que o usuário se

apresenta para a retirada dos medicamentos. Com isso é posśıvel a análise do esquema

anteriormente retirado ou se a retirada está no prazo preconizado. Manter o estoque

atualizado é de extrema importância para o processo, dado que o final do mês todas as

dispensações devem estar registradas no SICLOM. Como Sakita (2012) aponta em seu

levantamento, após conferência é necessário que se faça o fechamento desses dados por

meio do módulo Gerencial, no Boletim Mensal para Avaliação do Uso de Medicamentos

(Apêndice E).

Controle de Estoque

Toda movimentação realizada dentro do mês, consistindo em dados de entrada e

sáıda dos medicamentos, é acompanhada por meio de controle de estoque dos ARV no

sistema SICLOM.
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As entradas dos ARV deverão ser devidamente registradas por tratar-se de medica-

mentos sob controle especial do MS. Essas são os recebimentos mensais provenientes do

respectivo munićıpio ou de outras unidades dispensadoras por meio de um remanejamento.

O controle das entradas desses medicamentos é feito considerando sua forma farmacêutica,

embalagem e validade, com controle dos respectivos lotes (SAKITA, 2012). Esse proce-

dimento é realizado no módulo de Programação Ascendente, que não será abordado no

escopo deste trabalho.

Da mesma forma, as sáıdas em sua totalidade também devem ser devidamente

registradas. As sáıdas dos medicamentos devem, de forma geral, condizer com as dis-

pensações realizadas no peŕıodo. No momento da entrega, as sáıdas por consumo são

automaticamente debitadas do estoque no sistema. De acordo com (SAKITA, 2012), podem

ocorrer também sáıdas por remanejamento (entre UDM do mesmo Estado ou de uma

UDM para o almoxarifado municipal/estadual ao qual está vinculado), devolução, perdas,

entre outros. Da mesma forma que a entrada, o controle das sáıdas desses medicamentos

considera sua forma farmacêutica, embalagem e validade e número de lote.

Existem também no sistema SICLOM sáıdas de medicamentos registradas por

meio do dispositivo “Sáıda para MAT/URE vinculada”. Esses tipos de sáıdas são para

maternidades e Unidades de Referência (MAT/URE) em atendimento de casos de exposição

ocupacional/não ocupacional, pois as mesmas não fazem uso do módulo do SICLOM

Operacional. De acordo com Sakita (2012), esses serviços devem estar vinculados a uma

UDM, por meio da qual recebe os medicamentos para profilaxia da transmissão vertical

do HIV e/ou para profilaxia de outras formas de exposição ao HIV.

Durante o fluxo de distribuição de medicamentos podem ocorrer perdas de ARV por

roubo, danificação ou expiração do prazo de vencimento. Esses casos devem ser registrados

no sistema com o motivo da ocorrência (SAKITA, 2012).

Torna-se primordial a conferência entre o estoque f́ısico e aquele registrado no

SICLOM a fim de que esse processo funcione corretamente. Como aponta Sakita (2012), esse

procedimento viabiliza, de forma adequada, a elaboração das estimativas de ressuprimento

da UDM. Nesse momento, se houver necessidade, é posśıvel que se façam ajustes para

regularização dos dados, e então efetua-se o fechamento das informações permitindo que

se importem os dados para o Mapa de Movimento Mensal de medicamentos (Anexo F) no

SICLOM Gerencial.
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2.4 Vulnerabilidades de Software

O termo “vulnerabilidade” é definido como a caracteŕıstica de algo que está sujeito

a cŕıticas por apresentar falhas ou incoerências, uma fragilidade (MICHAELIS, 2020).

No contexto de engenharia de software, é um conjunto de condições que podem levar à

violação de uma poĺıtica de segurança (SEACORD; HOUSEHOLDER, 2005).

Para OWASP (2020), vulnerabilidade é uma fraqueza na aplicação, o que permite que

um atacante cause danos aos stakeholders de um sistema. Em um sistema, procedimentos

de segurança, controles internos, ou de implementação que podem ser explorados por

ameaças são também considerados vulnerabilidades (NIST, 2009).

Vários outros termos similares são associados a “vulnerabilidades” em engenharia

de software, como é o caso de ameaças (GRIESKAMP et al., 2002). Uma ameaça é uma

ocorrência que pode acarretar algum dano para o sistema ou organização, como por exemplo,

fraqueza em um ativo ou grupos de ativos (SANTOS, 2018). Consiste em uma posśıvel

violação de um sistema computacional que pode ser acidental ou intencional. Uma ameaça

acidental pode ser, por exemplo, uma posśıvel falha no hardware ou software. Já a ameaça

intencional está associada a intencionalidade premeditada, como um monitoramento não

autorizado por hackers (PINHEIRO, 2011). Assim, uma ameaça está relacionada ao termo

vulnerabilidade, pois esta é definida como uma condição que, quando explorada por um

atacante, pode resultar em uma violação de segurança (CERT.BR, 2020).

Um ataque ocorre quando, de acordo com Santos (2018), uma ameaça intencional

é realizada por motivos variados, tais como: ganhos financeiros, venda de informações,

espionagem ou sabotagem. Uma das posśıveis causas de ataque é a dificuldade em de-

senvolver software com a devida segurança e aplicação das propriedades de segurança da

informação como: confidencialidade, integridade e disponibilidade (FERNANDES; VIANA,

2015). Outro termo associado a vulnerabilidades é o risco, o qual pode ser definido como a

probabilidade da ocorrência de uma ameaça (VERDON; MCGRAW, 2004). Uma vulnera-

bilidade também está ligada ao termo falha, que pode ser definido como a incapacidade de

executar uma função requerida dentro dos limites especificados (IEEE, 2009).

De acordo com Santos (2018), componentes f́ısicos envelhecem e sofrem com inter-

ferências externas, seja ambiental ou humana. Assim, as falhas geralmente são classificadas

em falhas f́ısicas, aquelas de que padecem os componentes, e falhas humanas, as que
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compreendem a falhas de projeto e de interação. A autora aponta que as principais causas

de falhas são problemas de especificação, problemas de implementação, componentes defei-

tuosos, além de variações ambientais, como temperatura, pressão, umidade e problemas

operacionais. É posśıvel associar uma vulnerabilidade ao termo malicioso, o qual pode ser

qualquer código adicionado, alterado ou removido de um sistema de software, além de

causar intencionalmente danos ou subverter a função pretendida do sistema (SANTOS,

2018). Uma vulnerabilidade também está ligada ao termo “engano” que é definido como

uma ação humana que produz um defeito (IEEE, 2009).

Essas condições, segundo Lipner e Howard (2008) e Santos (2018), podem ser

oriundas da má especificações de requisitos de segurança, problemas com o design, práticas

de codificação insegura, falhas nas atividades de garantia de segurança ou problemas de

manutenção do sistema.

Principais vulnerabilidades de software

A Open Web Application Security Project (OWASP) é uma comunidade aberta

dedicada a capacitar as organizações a desenvolver, adquirir e manter aplicações confiáveis

(OWASP, 2020). Tal comunidade é uma das principais referências sobre segurança no

desenvolvimento de aplicações web. Segundo OWASP (2020), aplicações seguras são

resultado da decisão de produzi-las por parte da organização. Em 2010, foi desenvolvido

pela OWASP (2020) um material conhecido por Top Ten OWASP, que tem por objetivo

fornecer informações de segurança necessárias para o desenvolvimento de aplicações

web, além de educar desenvolvedores, designers, arquitetos e organizações a respeito das

consequências das vulnerabilidades mais comuns encontradas em aplicações web. Assim,

Santos (2018) aponta em seu estudo uma lista das principais vulnerabilidades em aplicações

web classificadas pela OWASP:

• Injeções: as injeções de falhas, particularmente injeções SQL (Structured Query

Language), são comuns em aplicações web. Injeções de falhas acontecem quando os

dados que o usuário fornece como entrada são enviados como parte de um comando

ou consulta.

• Cross site scripting - XSS: ocorre em aplicações que emitem informações do

usuário ao navegador sem validar ou codificar seu conteúdo. Para evitar essa vulne-
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rabilidade, é necessário verificar se todos os parâmetros da aplicação são validados

ou codificados antes de serem inclúıdos em páginas HTML (HyperText Markup

Language).

• Referência insegura direta a objetos: ocorre quando um desenvolvedor expõe

uma referência a um objeto de implementação interna, como um registro na base de

dados ou um parâmetro de um formulário. Um atacante pode manipular referências

a objetos para acessar outros sem autorização.

• Cross site request forgery - CSRF: força o navegador da v́ıtima a enviar re-

quisições para uma aplicação web vulnerável, realizando uma ação maliciosa em

nome da v́ıtima.

• Ausência de configurações: é necessário definir e implantar uma configuração

segura nas aplicações, frameworks, servidor de aplicativos, servidor web, servidor de

banco de dados, entre outros.

• Exposição de dados senśıveis: muitas aplicações web não protegem adequada-

mente seus dados senśıveis, tais como informações de cartões de crédito, documentos

e credenciais de autenticação. Dados senśıveis merecem proteção extra, como a

criptografia.

• Falta de controle de ńıvel de acesso: as aplicações web verificam credenciais dos

seus usuários em determinadas requisições e aplicativos precisam executar verificações

de controle de acesso no servidor. Caso não haja um controle, seria posśıvel acessar

uma funcionalidade sem autorização.

• Falha de autenticação e gerenciamento de sessão: funções como autenticação

e gerenciamento de sessão, muitas vezes, não são implementadas corretamente,

permitindo que posśıveis ataques comprometam senhas, chaves ou tokens de sessão.

• Uso de componentes vulneráveis conhecidos: bibliotecas, estruturas e outros

módulos de software são executados com privilégios totais. Aplicações que utilizam

componentes com vulnerabilidades conhecidas podem permitir ataques.

• Redirecionamento e encaminhamento inválido: aplicações web redirecionam

e encaminham seus usuários para páginas utilizando dados não confiáveis para

determinar as páginas de destino.

Além das vulnerabilidades técnicas classificadas pela OWASP, a aplicação pode

também sofrer ataques por problemas de especificação em termos funcionais. Isso pode



Caṕıtulo 2. Corrupção e TI em Saúde: O caso HIV/AIDS 43

ser ocasionado por falhas no processo do desenho e especificação de requisitos durante

a construção do sistema, ou mesmo pós implantação durante manutenções realizadas na

aplicação. O funcionamento do sistema de forma não adequada às regras de negócios

especificadas, além de caracterizar um erro, expõe os stakeholders a riscos que comprometem

a confidencialidade, integridade e disponibilidade do sistema (FERNANDES; VIANA,

2015).
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3 Estratégia Metodológica

Este caṕıtulo detalha as estratégias metodológicas empregadas nesta dissertação,

tanto para obtenção dos dados quanto para guiar sua interpretação.

3.1 Revisão bibliográfica

A seção detalhada o processo de revisão bibliográfica realizado em dezembro de 2019,

cujo resultado se refere a maior parte do caṕıtulo anterior. Para o sucesso do estudo foi

necessário buscar dados diretamente de fontes do governo brasileiro e guias já conhecidos

que foram utilizados como forma de controle e guideline. Para obter informações a respeito

da aplicabilidade de ICT, foi realizada uma busca na literatura cient́ıfica, detalhado nas

próximas seções.

A revisão da literatura tem como objetivo obter conteúdo acadêmico que possibilite

avaliar se ICT é recomendado e efetivo para combater a corrupção no sistema de saúde

brasileiro. Dado a especificidade desse objetivo, fez-se necessário ampliar o escopo de busca

a fim de se abranger outros casos aplicados a nações diferentes do Brasil.

Para auxiliar na busca do conteúdo, estabeleceu-se algumas questões de pesquisa:

1. ICT ajuda a reduzir corrupção?

2. Quais métodos são utilizados nos estudos de ICT, Corrupção e Saúde?

3. Quais ferramentas de ICT são utilizadas para apontar vulnerabilidades nos fluxos

sistêmicos?

Como requisitos de qualidade, exigiu-se que as fontes estivem dispońıveis via web,

preferencialmente em bases de dados cient́ıficas da área e/ou dados oficiais do governo

brasileiro. Também foram considerados trabalhos dispońıveis em outros meios, desde que

atendessem aos requisitos da Revisão Sistemática, descritos no Quadro 1, publicados em

periódicos reconhecidos e avaliados com peer review.
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Quadro 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão

Tipo ID Critério

Inclusão

a
Trabalhos (artigos) publicados e dispońıveis integralmente
em bases de dados cient́ıficas ou em versões impressas.

b
Trabalhos recentes (publicados a partir de 1999) que já
possuam aprovação pela comunidade cient́ıfica.

c
Trabalhos que abordarem métodos e boas práticas para
prevenção à corrupção, mesmo que não sejam espećıficos
para o sistema de saúde brasileiro.

d
Trabalhos que pautem análise de Corrupção de um ponto de
vista de Tecnologia e seus efeitos, preferencialmente no setor
da saúde.

e
Guias de boas práticas anti-corrupção elaborados por órgãos
reconhecidos mundialmente.

Exclusão

a
Dados de prevalência da HIV/AIDS e corrupção que não
forem fornecidos por uma fonte leǵıtima como o próprio
portal de transparência do governo.

b Trabalhos publicados antes de 1999.

c
Trabalhos que apresentam avaliações sem apresentar o
método utilizado.

d
Trabalhos que não abordem Corrupção na visão de poĺıtica
e economia.

e
Trabalhos que não forem publicados integralmente ou suas
variações que não sejam o texto original.

Fonte: Autoria própria, 2020

Foram realizadas buscas tanto em base de dados da comunidade cient́ıfica como em

portais do governo, elencados na lista abaixo:

• Ministério da Saúde Brasileiro;

• JSTOR;

• Biblioteca Digital do IEEE;

• Biblioteca Digital da ACM;

• ISI Web of Science;

• SCOPUS;

• Teses da USP;

• Banco de teses da Capes;

• Portal de Periódicos da Capes.

Neste processo de busca foram utilizadas as seguintes palavras-chaves de busca,

separadas em grupos por conector lógico AND, sendo cada grupo internamente conectado
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pelo conector OR:

Grupo 1: ICT, “information and communication technology”, IT, “information

technology”, TI, “tecnologia da informação”, blockchain, health, saúde, pharmaceutical,

farmacêutica

Grupo 2: corruption, corrupção, transparency, transparência

Como estratégia para montagem da string de busca foi priorizada a amplitude,

limitando as palavras-chaves, deixando para a etapa de seleção por meio de critérios mais

espećıficos.

Seguindo as strings de busca e os critérios de seleção apresentados anteriormente, o

resultado das buscas foram inicialmente de 795 artigos. Após o processo de remoção de

duplicados, esse número caiu para 608 devido a artigos que vieram no retorno da busca

em fontes de dados diferentes. Houve também muitos trabalhos recusados devido a falso

positivos da palavra-chave de busca, como no caso de corruption, que pode ser entendido

no contexto de tecnologia como corrupção de dados. Esse tipo de interpretação da palavra

“corrupção” não está no objetivo do trabalho, por isso foi removida.

Ao final foram selecionados e aceitos 54 trabalhos, conforme a Figura 7.
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Figura 7 – Resumo das etapas percorridas durante a revisão bibliográfica

Fonte: Autoria própria, 2020

Quanto às fontes de dados dos artigos aceitos, não considerando os lançamentos

manuais, dentre todas as nove utilizadas para a pesquisa, nota-se uma alta concentração

no Web Of Science e IEEE, conforme mostra a Figura 8.

Figura 8 – Distribuição de trabalhos retornados por fonte de dados na etapa de seleção

Fonte: Autoria própria, 2020
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Na Figura 9 é posśıvel observar, dentro dos critérios de inclusão, os resultados

obtidos e sua análise por ano de publicação. Nota-se uma leve tendência de crescimento

no volume das publicações ao longo da série, alcançando seu maior patamar de 8 artigos

em 2012.

Figura 9 – Distribuição dos trabalhos aceitos pelo ano de publicação

Fonte: Autoria própria, 2020

A fim de se observar o contexto geopoĺıtico dos trabalhos, na Figura 10 são descritos

os páıses na qual os trabalhos abordaram, apresentando um alto grau de diversidade.

Nota-se uma distribuição entre os páıses abordados nos artigos, com uma concentração

nos páıses desenvolvidos Estados Unidos e Reino Unido. Também é posśıvel notar uma

concentração superior a todos os outros páıses no Brasil, sendo a maior parte dos resultados

no tema da saúde.

O processo de busca permeou em três temas principais: corrupção, tecnologia da

informação e saúde. Dos trabalhos que foram aceitos, a concentração maior dos resultados

foi no tema de tecnologia da informação (TI), seguido de saúde, conforme mostra a Figura

11. Apenas nove trabalhos atenderam a todos os grupos, como exemplo desse grupo tem-se

Paschke et al. (2018) e Islam (2015). Vale observar que apesar de ambos abordarem

o tema “saúde”, tratam de páıses diferentes do Brasil: Estados Unidos e Bangladesh,

respectivamente.

No Quadro 2 consta o sumário dos principais artigos utilizados nesse estudo, trazendo

de forma resumida informações pertinente as técnicas utilizadas, fontes, e metodologia de

estudo.
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Figura 10 – Distribuição dos trabalhos aceitos pelo páıs abordado

Fonte: Autoria própria, 2020

Figura 11 – Diagrama de Venn com a divisão dos grupos de resultados por temas buscado

Fonte: Autoria própria, 2020
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ç
ã
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çã
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á
li
se

d
e

R
eg

re
ss

ã
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3.2 Técnica para prevenção de vulnerabilidades - Misuse Case

A prevenção de vulnerabilidades é feita por meio da especificação de requisitos de

segurança. Existem diversas linguagens para especificação de requisitos de segurança e

cada uma destas, possui diferentes propriedades. Uma das linguagens de especificação de

vulnerabilidades é o misuse case, que pode ser utilizada para análise de riscos e modelagem

de ameaças (SANTOS, 2018).

Segundo Umair, Khan e Zulkernine (2020), misuse case é um tipo especial de

diagrama de casos de uso da Unified Modeling Language (UML) que descreve o com-

portamento indesejável do software. É considerado uma linguagem de especificação de

requisitos de segurança que descreve uma função que o sistema não deve permitir, como

uma sequência completa de ações que resulta em perda para a organização e seus stakehol-

ders. Em OWASP (2020), é definido um misuse case como uma sequência de passos pelos

quais um ator pode atacar um sistema.

Assim, é importante empregar misuse case para modelar e analisar cenários de

segurança, pois auxilia na melhoria da segurança e redução de ameaças (ALEXANDER,

2003). A abordagem oferece ricas possibilidades para explorar, entender e validar os

requisitos de segurança. Ele pode ser usado para comunicar os potenciais riscos para as

partes interessadas e detalhar e enumerar os mecanismos de defesa (SANTOS, 2018).

De acordo com o estudo de Santos (2018), o diagrama de misuse case é composto

por um mis-ator, um ator com intenção maliciosa que inicia o fluxo. Sindre e Opdahl (2001)

apontam que, durante a modelagem, devem ser definidos primeiramente os casos de uso e

atores e em seguida os misuse cases e mis-atores. As relações entre misuse cases e casos

de uso devem ser identificadas em seguida. Misuse cases e mis-atores são representados na

cor preta sólida para distingui-los dos casos de uso e atores normais. Para associar casos

de uso e misuse cases são utilizados os relacionamentos com notação de impedimento e

detecção, indicando ações indevidas que devem ser prevenidas ou detectadas. Em seguida,

novos casos de uso devem ser especificados para detectar ou prevenir ações dos misuse

cases (SINDRE; OPDAHL, 2001).

A Figura 12 mostra um exemplo de misuse case, composto por atores e casos de uso

representando o caso de uso, e misuse cases e mis-atores representando uma modelagem

de misuse case. Na Figura 13 é posśıvel verificar um outro diagrama de misuse case que,
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além de trazer o casos de uso do mis-atores, implementa casos de uso que buscam mitigar

(termo mitigates) essas ações maliciosas.

Figura 12 – Exemplo de um misuse case representando um mis-ator realizando tentativas
de ataques a um sistema de autenticação de um ator

Fonte: Santos (2018)

Figura 13 – Diagrama de misuse case de requisitos de segurança de um véıculo. Elementos
de caso de uso aparecem na esquerda; do misuse case estão na direita

Fonte: Alexander (2003)
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3.3 Detecção de vulnerabilidades

O estudo buscou avaliar se o sistema de computação utilizado pelo Governo Federal

do Brasil para distribuição de medicamentos para tratamento de portadores de HIV/AIDS,

o SICLOM, possui padrões de segurança que evitem a ocorrência de ações irregulares ou

corrupção. Para essa finalidade seguiu os passos descritos de acordo com cada objetivo

espećıfico:

1. Apontar as vulnerabilidades do sistema SICLOM baseado nas práticas

da WHO:

O guia de boas práticas da WHO traz orientações para aumentar a transparência e

reduzir a corrupção, sendo que ICT é apontado como um fator crucial para atingir

esse objetivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Foi realizada a extração

dos itens de boas práticas contidos nesse guia nos quais ICT fosse aplicado como

agente capaz de alavancar sua operacionalização.

Junto ao guia da WHO, foram utilizados manuais e documentações (SICLOM, 2020c)

existentes hoje no portal oficial do sistema SICLOM para realizar o mapeamento

do fluxo e elaboração e mapeamento das vulnerabilidades existentes no software.

Para se comprovar que o manual reflete a versão do sistema presente em produção,

foram realizadas entrevistas com usuários e também entrou-se em contato com o time

responsável pelo desenvolvimento e sustentação do SICLOM, confirmando estarem

atualizados (Apêndice G, Apêndice H e Quadro 4). A prática de entrevistas e manual

do sistema SICLOM se deu pelo fato das inúmeras dificuldades encontradas para se

obter acesso ao software em regime de pesquisa, o qual será detalhada na seção de

Resultados.

Para realizar a documentação de processos cŕıticos que possuam vulnerabilidades,

foram elaborados diagramas de misuse case, os quais contém não só as posśıveis

falhas mas também sugestões para mitigá-las. Junto a esses diagramas, foi também

realizado o enquadramento de quais boas práticas a posśıvel falha viola no guia da

WHO. Para uma classificação mais precisa, foi realizada a categorização da falha,

apontando qual risco potencial caso a vulnerabilidade seja explorada.

2. Obter divergências na distribuição de medicamentos em alguns munićıpios

brasileiros:
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Por meio dos relatórios de “Mapa Mensal” do sistema SICLOM é posśıvel obter

quantos medicamentos foram dispensados para uma UDM espećıfica. Porém, ape-

sar desses dados serem ideais para o estudo de divergências, os mesmos não são

disponibilizados publicamente por meio do site do governo. Dado as dificuldades

encontradas para obtê-los (ver recordatário de solicitações e busca de informações

no Quadro 3 do Caṕıtulo 4), foram utilizados, alternativamente, dados públicos de

gastos federais, estaduais e municipais para medicamentos de HIV/AIDS obtidos no

portal DATASUS/TABNET1.

A fim de possibilitar uma análise mais precisa e clara, foi realizado o agrupamento

dos dados de incidência e óbitos de HIV/AIDS fornecidos pelo governo por munićıpio.

Fez-se necessário calcular a prevalência da doença na região analisada, acumulando-

se a incidência histórica e deduzindo os óbitos causados pela doença, ano a ano,

por munićıpio de notificação. Os dados de incidência de HIV/AIDS, definidos pelo

governo brasileiro com a classificação CID-10 B23, estão dispońıveis para extração

no portal do DATASUS/TABNET.

Com os dados de prevalência de HIV/AIDS por munićıpio e de gastos em medica-

mentos também por munićıpio, foi realizado o cálculo do gasto anual por paciente

no local de notificação. Nessa etapa final foi posśıvel entender quais munićıpios, nos

anos de 2008 e 2009, tiveram gastos acima do intervalo de confiança de 95% obtido

por meio da média amostral, representando posśıveis irregularidades no processo

de distribuição de medicamentos de HIV/AIDS, que ocorrem exclusivamente pelo

sistema SICLOM.

3. Propor posśıveis melhorias ao sistema SICLOM a fim de impedir que

ocorram vulnerabilidades:

A partir dos resultados do objetivo espećıfico de apontar as vulnerabilidades com a

técnica de misuse case, foi posśıvel desenvolver novos casos de uso, aprimorados a

partir do guia, a fim de impedir e mitigar que ocorram irregularidades na área de

distribuição de medicamentos por meio do sistema SICLOM. Essas propostas foram

estruturadas no arcabouço atual de sistemas de informação do SUS, visando reúso

de soluções ou repositórios já implementados na maior parte dos casos levantados.

1 Dispońıvel em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02> Acesso em set. 2020
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4 Resultados, Propostas e Discussão

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos conforme os objetivos do projeto,

uma proposta de solução às vulnerabilidades apontadas e a discussão.

4.1 Desafios na obtenção dos dados de verificação

Para o sucesso deste estudo, fez-se necessário a utilização de dados exclusivos da

esfera governamental pertinentes às partes estudadas: o sistema SICLOM e a esteira de

assistência farmacêutica de HIV/AIDS a qual ele atende.

Apesar de muitos dados pertinentes a HIV/AIDS serem de visibilidade pública, para

o estudo de eficiência do sistema SICLOM é necessário entender o fluxo de informações

que ele gerencia em termos de distribuição de medicamentos. Essas informações não são

públicas e requerem contato com o departamento do governo responsável pela gestão

técnica do sistema, chamado SICLOM - Departamento de DST, Aids e HIV. Mesmo

realizando a devida identificação como pesquisador, não se obteve sucesso no pleito de

acesso ao sistema SICLOM em ambiente de testes ou homologação para que se fosse

posśıvel realizar o mapeamento de fluxos e vulnerabilidades de maneira mais rápida. No

Quadro 3 é posśıvel observar o histórico de contatos realizados para o pleito tanto de

um debate técnico sobre os aspectos do SICLOM, tanto para obter acesso ao sistema e

extração de informação.

No âmbito dos dados de dispensação de medicamentos, se faz necessário a extração

do relatório de “Mapa Mensal” no SICLOM o qual traz o detalhamento do fluxo de estoque

por mês e UDM. Tentou-se obter os dados com o time técnico do SICLOM, porém o pedido

foi negado alegando que a divulgação dos dados poderia comprometer as negociações

comerciais com empresas nacionais e internacionais, reduzindo o poder de negociação

do Ministério nos processos de negociação e podendo acarretar prejúızos financeiros ao

Órgão, visto o compromisso de aquisição centralizada pelo Ministério para atendimento

da população. Após novo contato, foi então requisitado algumas informações do projeto de

pesquisa para se ter acesso à informação, sendo uma delas o parecer de comitê de ética.

Como forma alternativa de se obter os dados, foi solicitado via Lei de Acesso

a Informação (LAI) os dados de dispensação, via portal oficial do governo brasileiro
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Quadro 3 – Recordatório de pleitos para a administração do SICLOM

Data Canal Pleito Resultado

06/10/2019 SICLOM-Portal

Obter um canal de
comunicação para
entender o sistema
SICLOM e as pos-
sibilidades de evo-
luções tecnológicas

Ordem de serviço aberta e
finalizada sem resposta em
10/10/2019

18/10/2019 SICLOM-Telefone

Obter acesso ao
ambiente de testes
ou homologação
do sistema
SICLOM para rea-
lizar a análise do
sistema

Foi solicitado que aguardasse
o retorno da gerente com o
resultado do pleito

22/10/2019 SICLOM-Portal

Obter acesso ao
ambiente de testes
ou homologação
do sistema
SICLOM para rea-
lizar a análise do
sistema

Ordem de serviço aberta após
ausência do retorno do pleito
anterior. Retorno apenas em
14/01/2020 negando o pleito
e orientando a utilizar os
manuais

28/06/2020 SICLOM-Portal

Obter extração de
dados dos Mapas
Mensais do
SICLOM por
UDM a fim de
realizar a análise
de dispensação de
medicamentos

Respondido no dia 29/06/2020
com a negativa, alegando que
a divulgação poderia compro-
meter as negociações comer-
ciais com empresas nacionais
e internacionais, reduzindo o
poder de negociação do
Ministério nos processos de
negociação e podendo acar-
retar prejúızos financeiros ao

Órgão, visto o compromisso de
aquisição centralizada pelo
Ministério para atendimento da
população

04/07/2020 SICLOM-Portal

Obter extração de
dados dos Mapas
Mensais do
SICLOM por
UDM a fim de
realizar a análise
de dispensação de
medicamentos

Em réplica a resposta anterior,
foi sugerido ao departamento
do SICLOM para extrair os da-
dos de apenas algumas UDM
a fim de mitigar a questão de
negociações de medicamentos e
assinar termo de Responsabili-
dade de Cessão de Dados. No
dia 08/07/2020 foi respondido
o pleito exigindo documentos
do projeto e que o mesmo fosse
avaliado por comitê de ética

Fonte: Autoria própria, 2020
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Quadro 4 – Recordatório de visitas técnicas em UDM que utilizam o SICLOM

Data Local Resumo

04/10/2019 UDM X

Obteve-se um panorama geral sobre o uso do
SICLOM e sua importância no processo de
assistência farmacêutica para medicamentos
ARV utilizados no tratamento de HIV/AIDS.
Foram obtidas informações a respeito do uso
do sistema SICLOM Operacional e Gerencial
e como os pacientes fazem para eleger uma
UDM para retirar os medicamentos. Também
foi confirmado que os medicamentos ARV
utilizados para o tratamento de HIV/AIDS
são de distribuição exclusiva do governo
por meio do sistema SICLOM. Quanto ao
gerenciamento de estoque, foi detalhado o
processo de ajuste por meio do mapa mensal e
também o ajuste de perdas. Por fim,
verificou-se se conheciam ou utilizavam o
sistema Hórus, o qual desconheciam e
confirmaram também que os manuais e
documentações do sistema SICLOM estavam
atualizadas

07/01/2020 UDM Y

Nessa UDM utilizava-se o SICLOM
Operacional, participando mais do dia-a-dia
de dispensação. Descobriu-se que o sistema
apresentava problemas como lentidão,
problemas de duplicidades cadastrais, e
por isso os lançamentos no sistema se davam
de forma asśıncrona ao ato de entrega do
medicamento ao paciente. Foi posśıvel
confirmar diversos fluxos que apresentam
vulnerabilidade como relato de óbito ou
retirada em nome de outro paciente. O
operador relatou que nunca teve
treinamento para operar o SICLOM. Uma
das rotinas relatadas pela UDM é de que o
estoque nunca fecha no final do mês,
apresentando de forma sistemática
diferenças nas quantidades

Fonte: Autoria própria, 2020
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de Acesso à Informação1 e Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC.SP)2.

Em ambas as solicitações, as orientações foram de entrar em contato via Centro de

Referência e Treinamento DST/AIDS-SP (CRT), que é uma das principais unidades do

Estado de São Paulo, que utiliza tanto o SICLOM Gerencial quanto o Operacional. Nessa

unidade foi posśıvel realizar no passado uma visita técnica para coleta de informações

de usabilidade do SICLOM e validação sobre a importância do sistema no processo de

assistência farmacêutica. Ao solicitar ao CRT a extração do dados foram solicitados

diversos documentos de comprovação de pesquisa com detalhamentos não proporcionais a

baixa sensibilidade da informação que seria extráıda.

Após realizada uma visita técnica na UDM X, localizada em São Paulo, como

estratégia de diversificação do público e regiões, realizou-se a visita em outra UDM, porém

fora da região metropolitana. Nessa outra visita, na UDM Y, foi posśıvel obter mais

transparência de posśıveis problemas e vulnerabilidades que comprometem a eficiência do

sistema, conforme mostra o Quadro 4.

Por fim, para que o estudo prosseguisse, fez-se necessário utilizar os dados que hoje

encontram-se abertos à população tanto no portal do sistema SICLOM (SICLOM, 2020a)

ou no site do DATASUS/TABNET3, afetando majoritariamente a etapa de obtenção das

divergências na distribuição de medicamentos.

4.2 Análise de Vulnerabilidade do sistema SICLOM baseado nas práticas da WHO

Um dos documentos fundamentais utilizados como guia neste trabalho foi o World

Health Organization (2018), que reúne sugestões de boas práticas afim de suportar de forma

concreta esforços para melhorias no sistema de saúde. O guia propõe novas abordagens

para gestão e aux́ılio no diagnóstico de áreas de risco de corrupção, ajudando as nações

a decidirem qual método anti-corrupção, transparência e responsabilização podem ser

utilizados como resposta.

O Quadro 5 mostra um recorte desse guia, fruto deste trabalho, quando se isola

os itens em que ICT pode ser utilizado como instrumento a fim de auxiliar a esteira de

distribuição de medicamentos do sistema de saúde brasileiro.

1 Dispońıvel em: <https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br> Acesso em set. 2020
2 Dispońıvel em: <http://www.sic.sp.gov.br/> Acesso em set. 2020
3 Dispońıvel em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0202> Acesso em set. 2020
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Quadro 5 – Boas práticas da WHO quando ICT possui oportunidade de melhoria

Causa Risco Solução

#1- Longas esperas e

processos ineficientes de

agendamento

de atendimento, registro e

como pacientes fluem

por meio do sistema de saúde

Pode criar

oportunidades para

propina mesmo

antes de um paciente

acionar o provedor

cĺınico

Mapeamento dos processos

de agendamentos, registro e

como os pacientes fluem

por meio do sistema de saúde

ajudam a revelar gargalos

que aumentam o risco de

pagamentos informais

#2- Licenciamento e

credenciamento de sistemas

podem estar comprometidos

por conflito de interesses ou

por meio de propinas

Podem resultar em

recursos não

qualificados

provendo

serviços de saúde

O time avaliador deve

pedir para informantes

chave a compartilhar suas

percepções. Ao mesmo

tempo, entretanto, é

importante estar ciente

que sistemas frágeis

podem levar tempo a

serem alterados
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#3- Problemas com falsas

prescrições

Desvio de

medicamentos

(especialmente

substâncias

controladas e

remédios caros)

Avaliar os sistema para

medir ausência de estoque

ou detectar prescrições

fraudulentas ou esquemas

de desvio de

medicamentos. Times

avaliadores devem

considerar se os sistemas

estão prontos para deter

desvios de medicamentos

(especialmente substâncias

controladas ou remédios

muito caros), e prontamente

identificar desvios e intervir

quando isso ocorrer.

Sistemas de saúde também

precisam de poĺıticas e

procedimentos para

investigar denúncias e

reclamações de desvio de

medicamentos, e administrar

as ações se confirmado os

desvios. Medir falta de

estoques utilizando amostras

é uma maneira de detectar

posśıveis desvios de

medicamentos. O sistema de

inspeção deve conduzir

vistorias aleatórias.

Funcionários da saúde devem

saber que sua unidade pode

ser inspecionada qualquer

momento, mas não saber

quando
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#4- Médicos prescritores

possuindo interesse

financeiro em

medicamentos, ou se

houver ind́ıcios que

prescritores podem estar

recebendo retornos dos

laboratórios ou

representantes comerciais

da indústria farmacêutica

Prescrição

enviesada

Questionar se cĺınicos

prescritores são permitidos a

terem interesse financeiro na

parte farmacêutica, ou se há

alguma evidência que

prescritores podem estar

recebendo vantagens de

laboratórios ou

representantes da indústria

farmacêutica. Caso sim,

definir quais controles

existem atualmente que

previnem prescrição

enviesada e questionar

sobre suas funcionalidades.

Representantes da indústria

podem visitar os prescritores

sobre pretexto de

treinamentos, mas na

verdade estão gerando

negócios. Poĺıticas

governamentais para controle

da influência da indústria na

educação médica podem ser

consideradas. Finalmente,

perguntar se o governo

requer a indústria reportar os

presentes e outros pagamentos

a médicos
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#5- Relatórios baseados em

dados fraudulentos ou

distorcidos por recursos e

pacientes fantasmas. Fraude

intencional é uma posśıvel

causa. Alguns fatores

contextuais podem levar a

falsificação de dados, por

exemplo, um sistema de

informação com muito

design e com poucos

recursos com operadores

que são solicitados a

preencher muitos

formulários

Risco de dados

fraudulentos

Ferramentas podem auxiliar a

triangular dados e iluminar os

pontos de risco de falsos

dados. Por exemplo, na

Albânia, o governo implantou

um sistema para que pacientes

de hospitais recebam SMS

após visitar uma unidade,

perguntando se eles receberam

tratamento e se pagaram

alguma propina. Igualmente,

sistemas eletrônicos de

comércio e contratos abertos

podem reduzir oportunidades

de alteração ou supressão dos

dados

#6- Informações de pacientes

roubadas

Podem ser utilizadas

para cobranças

falsas por entidades

inescrupulosas se

passando por

fornecedores

Explorar e utilizar proteção de

informações eletrônicas de

pacientes para conter roubos

Fonte: Autoria própria, 2020

4.3 Divergências na distribuição de medicamentos em alguns munićıpios brasileiros

Dada a restrição de obtenção de dados de dispensação de medicamentos descrita na

seção anterior, para entender se a esteira de distribuição de medicamentos de HIV/AIDS

existente no sistema de saúde Brasileiro por meio do sistema SICLOM opera de forma efici-

ente, optou-se, alternativamente, por observar o valor gasto por paciente em tratamento em

seus respectivos munićıpios. Considerando que a hipótese é de que desvios de medicamentos
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ocorram por meio de posśıveis vulnerabilidades presentes no sistema SICLOM, acredita-se

que essa perda de eficiência possa ser observada no montante financeiro gasto pelo governo

por paciente em cada munićıpio quando visto de forma comparativa.

Com a coleta de dados de gastos em produção ambulatorial do SUS, óbitos por

HIV/AIDS e incidência de HIV/AIDS, foi posśıvel realizar alguns cálculos de novas

variáveis. A primeira delas, a de prevalência de HIV/AIDS. Com essa informação, foi

posśıvel calcular a segunda variável, de gastos por paciente em tratamento de HIV/AIDS

por munićıpio e ano.

Com os dados processados em quebras anuais, foi realizado uma análise de intervalo

de confiança com o parâmetro de 95% para entender quais munićıpios estavam fora da

média confiável em um viés para cima. Nas Figuras 8 e 9 é posśıvel observar o limite

superior do intervalo de confiança médio dos gastos por pessoas e munićıpios nos anos de

2008 e 2009 respectivamente (à direita da linha vertical vermelha), representando posśıveis

perdas de eficiência na esteira de distribuição de medicamentos realizada pelo sistema

SICLOM.

Figura 14 – Distribuição de gastos (R$) per capita de pacientes portadores de HIV em
relação ao limite superior do intervalo de confiança médio (linha vertical
vermelha) em 2008

Fonte: Autoria própria, 2020
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Figura 15 – Distribuição de gastos (R$) per capita de pacientes portadores de HIV em
relação ao limite superior do intervalo de confiança médio (linha vertical
vermelha) em 2009

Fonte: Autoria própria, 2020

Também é posśıvel observar na Tabela 2 que alguns munićıpios, seguindo a métrica

de cálculo de prevalência de HIV, tiverem gastos no ciclo de 2008 e 2009, porém sem

possúırem pacientes. Esse cenário pode ser dar por erros no controle de informação de

novos casos, detectando apenas no óbito.

Tabela 2 – Munićıpios com gastos em medicamentos ARV mas sem prevalência de HIV

Ano Munićıpio Gasto Total ARV (R$) Prevalência HIV
2008 MG-Manhumirim 2455,20 -10
2008 MG-Barbacena 746,10 0
2008 RS-Frederico Westphalen 2169,30 -2
2009 MG-Manhumirim 2126,70 -10
2009 ES-Venda Nova do Imigrante 696,30 -1
2009 RS-Frederico Westphalen 2610,00 -1

Fonte: Autoria própria, 2020

Desses munićıpios que representam gastos acima da média em ARV por paciente

por ano em 2008 e 2009, destacam-se os contidos na Tabela 3, de forma recorrente em

ambos anos.
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Tabela 3 – Munićıpios com gastos acima do intervalo de confiança em ambos anos de 2008

e 2009

Ano Munićıpio

% gastos

acima do

intervalo

de

confiança

Preva-

lência

Custo per

capita

de paciente

portador de

HIV (R$)

Gasto Total do

munićıpio em

ARV no ano

(R$)

2008 SP-Botucatu 386% 214 266,60 57052,80

2009 SP-Botucatu 289% 225 153,60 34560,00

2008 RS-Campanha Ocidental 50% 62 82,39 5108,40

2009 RS-Campanha Ocidental 53% 69 60,29 4159,80

2008 ES-Colatina 40% 108 76,51 8263,08

2009 ES-Colatina 127% 108 89,50 9665,79

2008 RS-Erechim 28% 86 70,13 6030,90

2009 RS-Erechim 46% 102 57,79 5895,00

2008 PR-Francisco Beltrão 165% 40 145,24 5809,50

2009 PR-Francisco Beltrão 267% 41 144,75 5934,60

2008 MG-Ipatinga 62% 49 88,88 4355,10

2009 MG-Ipatinga 36% 61 53,66 3273,30

2008 SP-Mogi das Cruzes 178% 231 152,62 35255,20

2009 SP-Mogi das Cruzes 155% 237 100,56 23833,20

2008 RS-Osório 111% 32 115,88 3708,16

2009 RS-Osório 155% 33 100,53 3317,59

2008 RS-Passo Fundo 62% 343 88,59 30385,80

2009 RS-Passo Fundo 21% 365 47,94 17499,00

2008 PR-Pato Branco 20% 59 65,77 3880,59

2009 PR-Pato Branco 49% 62 58,68 3638,28

2008 RS-Pelotas 87% 174 102,64 17859,50

2009 RS-Pelotas 39% 199 54,98 10941,00

2008 SP-Piracicaba 204% 347 166,70 57845,40

2009 SP-Piracicaba 126% 372 89,18 33174,40
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2008 MG-Pouso Alegre 17% 118 64,40 7598,70

2009 MG-Pouso Alegre 46% 109 57,50 6267,60

2008 SP-Registro 53% 27 83,90 2265,30

2009 SP-Registro 104% 31 80,51 2495,70

2008 AC-Rio Branco 202% 220 165,61 36434,60

2009 AC-Rio Branco 151% 259 98,97 25633,50

2008 RS-Santa Rosa 141% 9 132,20 1189,80

2009 RS-Santa Rosa 201% 13 118,80 1544,40

2008 SP-São João da Boa Vista 498% 101 328,00 33127,80

2009 SP-São João da Boa Vista 393% 111 194,77 21619,00

2008 SP-São Paulo 32% 1083 72,49 78505,30

2009 SP-São Paulo 8% 1127 42,84 48285,60

2008 PR-Toledo 34% 66 73,73 4866,30

2009 PR-Toledo 86% 69 73,28 5056,20

2008 MG-Varginha 325% 29 232,82 6751,80

2009 MG-Varginha 276% 36 148,45 5344,20

2008 ES-Vitória 51% 374 83,04 31058,50

2009 ES-Vitória 94% 406 76,66 31125,80

Fonte: Autoria própria, 2020

4.4 Melhorias ao sistema SICLOM a fim de impedir que ocorram vulnerabilidades

Constatado que existem munićıpios gastando mais em medicamentos em termos per

capita quando comparados a maior parte do Brasil, entende-se que existem oportunidades

a serem endereçadas no sistema SICLOM a fim de melhorar a eficiência no processo de

assistência farmacêutica de HIV/AIDS.

O primeiro passo foi realizar o enquadramento das boas práticas da WHO (Tabela

5) no sistema SICLOM a fim de se encontrar posśıveis oportunidades de melhorias. O

resultado desse enquadramento pode ser visualizado nas seções a seguir, que já de partida

mostram que o sistema possui diversas vulnerabilidades que podem eventualmente colocar
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em risco a eficiência do processo de distribuição de medicamentos ARV no sistema de

saúde brasileiro.

O sistema SICLOM, de uma forma geral, apresentou um volume considerável de

vulnerabilidades. Porém, para que essas vulnerabilidades possam ser corretamente descritas

e as posśıveis soluções propostas anteriormente possam ser traduzidas em formas funcionais,

a técnica de misuse case foi aplicada para cada caso.

4.4.1 Vulnerabilidade #A

O primeiro caso trata-se de uma vulnerabilidade enquadrada nos itens #2, #5

e #6 do guia da WHO (Tabela 5), originada pela ausência de consistência dos dados

e obrigatoriedade de consulta em base única do governo para se obter informações de

pacientes. Essa vulnerabilidade ocorre pois o Documento de Identidade do cidadão não é a

chave única presente no sistema.

Essa vulnerabilidade apresenta risco de criação de usuários fantasmas, duplicados

propositalmente ou homônimos.

Como proposta para mitigar esse ponto, sugere-se a implementação da obrigatorie-

dade em consultar o paciente apenas no CadSUS4, como demonstrado no diagrama de

misuse case da Figura 16.

Figura 16 – Diagrama de misuse case da Vulnerabilidade #A

Fonte: Autoria própria, 2020

4 Dispońıvel em: <http://datasus1.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/cadastros-nacionais/cadsus>
Acesso em out. 2019
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4.4.2 Vulnerabilidade #B

Nesse item, a vulnerabilidade detectada enquadra-se nos itens #3 e #6 do guia

da WHO (Tabela 5), originada pela ausência de trava para retirada de medicamento

para usuários sem identificação do SUS (Cartão Nacional de Saúde ou CNS5) em caso de

exposição ocupacional.

Essa vulnerabilidade apresenta risco de ocorrerem retiradas em nome de usuários

sem ciências deles.

Como proposta para mitigar esse ponto, sugere-se solicitar o documento de identi-

ficação do CNS do paciente a fim de se ter um controle mais detalhado e rastreabilidade

por ambas as partes, como demonstrado no diagrama de misuse case da Figura 17.

Figura 17 – Diagrama de Misuse case da Vulnerabilidade #B

Fonte: Autoria própria, 2020

4.4.3 Vulnerabilidade #C

No item #C, a vulnerabilidade detectada no sistema SICLOM enquadra-se nos

itens #3 e #4 do guia da WHO (Tabela 5), originada pela ausência de v́ınculo entre o

receituário e controle de dispensação do medicamento.

Essa vulnerabilidade apresenta risco de ocorrerem retiradas em quantidades dife-

rentes da solicitada pelo médico.

5 Dispońıvel em: <https://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/cartao-nacional-de-saude> Acesso em
out. 2019
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Como proposta para mitigar esse ponto, tem-se a criação de v́ınculo ou dupla checa-

gem do documento de receita por meio do upload do arquivo no sistema e posteriormente

conferido pelo gestor, como demonstrado no diagrama de misuse case da Figura 18.

Figura 18 – Diagrama de misuse case da Vulnerabilidade #C

Fonte: Autoria própria, 2020

4.4.4 Vulnerabilidade #D

No item #D, a vulnerabilidade detectada no sistema SICLOM enquadra-se nos itens

#1, #2 e #6 do guia da WHO (Tabela 5), originada pela ausência de portal de consulta

para o paciente visualizar suas solicitações e histórico de retiradas de medicamentos.

Essa vulnerabilidade apresenta risco de ocorrerem retiradas em nome de usuários

sem ciências deles.

Como proposta para mitigar esse ponto, sugere-se a criação de portal para consulta

dos dados de retiradas de medicamentos por meio das credenciais do CadSus e envio de

alerta por SMS para o paciente, como demonstrado no diagrama de misuse case da Figura

19.
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Figura 19 – Diagrama de misuse case da Vulnerabilidade #D

Fonte: Autoria própria, 2020

4.4.5 Vulnerabilidade #E

No item #E, a vulnerabilidade detectada no sistema SICLOM enquadra-se no itens

#5 e #6 do guia da WHO (Tabela 5), originada pela ausência de controle sistêmico para

abandono de tratamento em caso de óbito.

Essa vulnerabilidade apresenta risco de ocorrerem desvios de medicamentos caso o

óbito seja notificado mas não lançado no sistema para remoção do provisionamento dos

medicamentos.

Como proposta para mitigar esse ponto, sugere-se criar uma integração com o

Sistema de Informações sobre Mortalidade6 (SIM) a fim de não necessitar mais interação

manual, como demonstrado no diagrama de misuse case da Figura 20.

Figura 20 – Diagrama de misuse case da Vulnerabilidade #E

Fonte: Autoria própria, 2020

6 Dispońıvel em: <http://sim.saude.gov.br/default.asp> Acesso em out. 2019
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4.4.6 Vulnerabilidade #F

No item #F, a vulnerabilidade detectada no sistema SICLOM se enquadra no item

#5 do guia da WHO (Tabela 5), originada por meio do recurso de controle de posse de

medicamento, chamado “Posse do usuário SUS”, o qual permite dispensa parcial do pedido

de medicamentos.

Essa vulnerabilidade apresenta risco de o paciente declarar que ainda possui o

medicamento e o agente propositalmente registrar no sistema como se ele houvesse retirado

todo o montante nesse momento. O correto nesse cenário seria lançar como “Posse do

usuário SUS” e dispensar parcialmente os medicamentos.

Como proposta para mitigar esse ponto, sugere-se gerar recibos assinados pelos

usuários com a real quantidade retirada de medicamentos e enviar extrato por SMS para

os usuários com as quantidades de medicamentos retirados. Criar um portal para que os

pacientes possam consultar o histórico de dispensações também se torna uma solução para

mitigar problemas de transparência. Além disso, permitir que os gestores da aplicação

tenham visibilidade das dispensações parciais e possam realizar conferências posteriores. A

proposta é demonstrada no diagrama de misuse case da Figura 21.

Figura 21 – Diagrama de misuse case da Vulnerabilidade #F

Fonte: Autoria própria, 2020
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4.4.7 Vulnerabilidade #G

No item #G, a vulnerabilidade detectada no sistema SICLOM enquadra-se no itens

#3 e #6 do guia da WHO (Tabela 5), originada pela ausência de consistência dos dados

do paciente quando na categoria “Paciente Internado”.

Essa vulnerabilidade apresenta risco de ocorrerem desvios de medicamentos por

meio de vazamento de dados de pacientes internados.

Como proposta para mitigar esse ponto sugere-se a criação de controle junto ao SUS

e hospitais a fim de validar e relacionar os dados em caso de internação, como demonstrado

no diagrama de misuse case da Figura 22.

Figura 22 – Diagrama de misuse case da Vulnerabilidade #G

Fonte: Autoria própria, 2020

4.4.8 Sugestões de melhorias no sistema SICLOM

Das vulnerabilidades detectadas no sistema SICLOM, dois cenários abordam a

questão da transparência entre o governo e o cidadão. Essa transparência trata em trazer

ao conhecimento do cidadão/usuário/paciente/soropositivo quais dispensações foram

realizadas em forma de histórico e também no evento da retirada, de forma online, por

meio de SMS.

Para garantir que essa transparência aconteça, considerando que o SICLOM é um

sistema de acesso apenas dos órgãos governamentais, seria necessário criar um canal digital

para que os pacientes soropositivos possam acessar as informações de dispensações.
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Como proposta, a fim de mitigar as vulnerabilidades presentes nos casos #D (Figura

19) e #F (Figura 21), faz-se necessário criar um sistema, de preferência na plataforma

mobile, contendo funcionalidade de relatórios, permitindo a consulta das dispensações.

No protótipo, desenvolvido neste trabalho e presente na Figura 23, é posśıvel

verificar as etapas de acesso ao sistema, o qual continua centralizado na base nacional atual

do CadSUS (plataforma digital Conecte SUS). A intenção dessa solução é de não criar

nenhuma outra base de cadastro para usuário, devido a outras vulnerabilidades oriundas

de duplicidade de cadastro, como no Caso #A.

Neste mesmo protótipo (Figura 23) é posśıvel verificar as informações presentes

na funcionalidade de “Relatórios”. Nessa função o usuário pode consultar o histórico de

dispensações na última semana, mês e ano. Além das informações de medicamentos, data

da retirada e UDM de retirada, é posśıvel endereçar a vulnerabilidade de “retirada parcial”

(“Posse do usuário SUS”) presente no caso #E (Figura 20). Dessa forma, o usuário poderá

conferir se a declaração verbal de “retirada parcial” no ato da retirada do medicamento

realmente foi acatada pelo operador, além de conferir as quantidades dispensadas.

Para endereçar ainda a questão de retiradas indevidas em nome do paciente sem

ciência do mesmo e ao mesmo tempo informar aos pacientes sobre a existência do aplicativo,

sugere-se a criação de uma funcionalidade de envio de mensagem de texto para cidadão

atendido, conforme mostra o protótipo presente na Figura 24.

4.5 Discussão

Este trabalho utilizou o guia de boas práticas da WHO (WORLD HEALTH

ORGANIZATION, 2018) a fim de trazer à tona as vulnerabilidades presentes no sistema

SICLOM. Após esse resultado é importante verificar se as mesmas boas práticas se

enquadram em outros trabalhos relacionados a corrupção, TI e saúde. Um dos estudos em

que é posśıvel ver a importância dos itens #1 e #2 do guia (Quadro 5) é o de Parveen,

Amuda e Hassan (2017), o qual relata tanto problemas no processo de atendimento

e implantação do sistema de informação no sistema público de saúde indiano quanto

também v́ıcios de corrupção no processo de instalação e negociação do sistema com os

órgãos governamentais. Esse cenário mostra o valor do guia indicado pela WHO e permite

observar se o mesmo ocorre no cenário brasileiro com o SICLOM. Dado que o SICLOM
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é de desenvolvimento dos órgãos de tecnologia do próprio governo, o item #2 (Quadro

5) não foi observado no contexto brasileiro e nem é foco desse estudo (tornando-se uma

limitação do mesmo).

Em ambas visitas realizadas nas UDM que utilizam o SICLOM coletou-se percepções

técnicas da aplicação voltadas a usabilidade. Foi questionado sobre instabilidade devido a

erros ou lentidão, na qual ambos operadores afirmaram sofrer com problemas de forma

sazonal, principalmente no começo do mês quando há fechamento de estoque. Apesar do

sistema ser web online, ou seja, não é processado de forma majoritária no lado cliente, no

ponto de vista do usuário que opera o sistema, a máquina f́ısica e seu hardware acaba

influenciando mesmo de forma pequena no desempenho geral da aplicação. Esse tipo de

percepção gera incentivos aos operadores a não utilizarem de forma correta o sistema,

por exemplo, na questão de frequência de lançamento de dados, represando dados para

momentos em que o sistema esteja “mais rápido”, gerando lacunas temporais e impactando

a rastreabilidade de informações. Preocupações como essas foram observadas em estudos

como o de Sahay e Puri (2008), com computadores inadequados ou ausentes para o correto

funcionamento e utilização do sistema. Quando se observa as indicações do guia de boas

práticas da WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018), especialmente o item

#1 (Quadro 5), percebe-se que, caso não haja infraestrutura correta, as informações não

fluem na velocidade adequada para que o sistema favoreça o processo, consequentemente

gerando lentidão no fluxo do processo como um todo, tornando-o suscet́ıvel a posśıveis

atos de corrupção.

Com as vulnerabilidades do sistema SICLOM encontradas e documentadas por

meio dos diagramas de misuse case, foi posśıvel constatar dois pontos em similaridade

com outros autores: (i) o miuse case mostrou-se uma ferramenta capaz não só de detectar

vulnerabilidades mas também de trazer insumos para mitigá-las; (ii) percebeu-se a ausência

de processos que visem fortalecer a “transparência” no processo de distribuição de medica-

mentos ARV. O ponto (i) se equipara a descobertas similares a de Sindre e Opdahl (2001)

em questão a facilidade de implementação em relação ao resultado obtido, tornando um

fator positivo para o incentivo de utilizar diagramas de misuse case tanto no processo de

desenvolvimento ou pós. Em relação ao ponto (ii), quando endereçou-se as vulnerabilidades

dos casos #D e #E (Figuras 19 e 20 respectivamente) notou-se ali a necessidade de

endereçar a ausência de transparência das informações entre governo e paciente no âmbito

do SICLOM. Para isso, optou-se por utilizar TI e, mais especificamente, tecnologias que
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permitissem um fácil acesso da informação pela população, sendo essa a plataforma mobile.

Esse resultado se assemelha ao obtido por Valle-Cruz, Sandoval-Almazan e Gil-Garcia

(2015) em seu survey a respeito dos efeitos positivos do fortalecimento da transparência

no setor público, mostrando o valor do combate à corrupção por meio de transparência e

meios digitais.

Considerando que, de forma geral, ICT é capaz de reduzir corrupção, ao analisar o

cenário do SICLOM é posśıvel perceber evidências que, devido as suas vulnerabilidades

sistêmicas, mais oportunidades de corrupção podem ocasionalmente serem geradas por

meio dos incentivos criados a operadores e pacientes. Nessas condições, ICT pode ser

considerado aplicado não seguindo as reais diretrizes e requisitos de segurança necessárias

para garantir que o processo de distribuição de medicamentos seja sólido a ponto de não

permitir desvios. No caso ainda do SICLOM, não observou-se possibilidade de adulteração

dos dados de forma massiva, mantendo-se ainda certo grau de rastreabilidade para uma

posśıvel investigação de algum ato de desvio. Com isso, as informações restantes no sistema

permitiriam o combate a posśıveis atos de corrupção de forma mais célere, punindo posśıveis

culpados de cometerem atos iĺıcitos, resultado similar ao encontrado por Bhattacherjee e

Shrivastava (2018) e Charoensukmongkol e Moqbel (2014) em seus estudos sobre ICT e

corrupção.

Importante ressaltar que este trabalho possui limitações, sejam elas devido a

dificuldades para obter os dados ou mesmo dado a especificidade de contexto o qual o

SICLOM está inserido. Em relação aos dados, para análise das divergências nos gastos

em ARV pelos munićıpios, há uma limitação pelo fato de apenas os anos de 2008 e 2009

estarem dispońıveis. Mesmo assim, foram o suficiente para trazer um resultado consistente

em sua análise, sugerindo que podem estar ocorrendo desperd́ıcios de recursos públicos.

Outro ponto de limitação é o fato de que foi analisado apenas o sistema SICLOM. Outros

sistemas de distribuição de medicamentos são utilizados no contexto brasileiro, como o

sistema Hórus7 (Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica), porém este não

realiza de forma exclusiva a distribuição de medicamentos ARV para o sistema de saúde.

Importante notar que foi documentado que o sistema Hórus deveria englobar o sistema

SICLOM, por ser melhor especificado para a finalidade de distribuição dos medicamentos

do governo central para os munićıpios, mas a migração não chegou a ocorrer.

7 Dispońıvel em: <http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/sistema-horus> Acesso em out.
2019
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Figura 23 – Protótipo de aplicação mobile para que os pacientes soropostivos possam
acompanhar as retiradas de medicamentos

Fonte: Autoria própria, 2020
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Figura 24 – Protótipo com o resultado de funcionalidade de envio de SMS para pacientes
atendidos nas UDM que utilizam o sistema SICLOM

Fonte: Autoria própria, 2020
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5 Conclusão

De forma geral, o sistema SICLOM apresentou inúmeras vulnerabilidades que

apresentam potenciais riscos ao processo de distribuição de medicamentos brasileiro,

podendo prejudicar de forma grave a eficiência do processo e do controle de custos caso

medicamentos deixem de ser contabilizados corretamente. Com isto, o SICLOM, como

sistema de TI do sistema de saúde brasileiro, mostrou ser uma posśıvel potencial fonte de

irregularidades e corrupção.

A partir do guia de boas práticas da WHO foi posśıvel entender o que se espera de

um sistema de saúde eficiente, a fim de maximizar sua capacidade de assistência e buscar

o atendimento universal, no qual ICT é apontado como uma ferramenta essencial.

Isolando desse guia os itens o qual ICT é utilizado como protagonista e aplicando-os

ao contexto de distribuição de medicamentos no sistema de saúde brasileiro, pôde-se

compreender se o sistema SICLOM estava ou não aderente a essas boas práticas.

Há evidências que o sistema SICLOM possui vulnerabilidades as quais não estão

em acordo com as seis boas práticas extráıdas do guia da WHO que eram aplicáveis

ao contexto. Para observar essas vulnerabilidades de forma funcional no SICLOM, os

diagramas de misuse case foram aplicados e possibilitaram a elaboração de soluções que

mitigassem as ameaças apresentadas por esse fluxos vulneráveis.

O diagrama de misuse case se mostrou extremamente versátil para detecção das

vulnerabilidades no sistema SICLOM no processo pós desenvolvimento, tornando viśıvel

posśıveis ações de agentes maliciosos no fluxo do sistema de forma clara e gerando insumos

para endereçar planos que fortalecem a segurança do sistema SICLOM.

Por fim, é posśıvel concluir que o SICLOM foi desenhado para atender os pacientes

de forma simples e ágil, em troca da segurança do sistema e do processo, com foco no

fornecimento de medicamentos as soropositivos. Porém, seu efeito colateral foi a geração

de diversas vulnerabilidades que poderiam ser facilmente exploradas de forma massiva,

causando prejúızos em larga escala ao governo brasileiro e aos beneficiários do tratamento

de HIV/AIDS no Brasil.

Considerando os posśıveis caminhos a seguir, seria importante entender se essas

vulnerabilidades estão realmente sendo exploradas por agentes mal-intencionados e, se

de fato estão ocorrendo, permitindo levar evidências ao governo brasileiro para ações
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futuras. Para isso, as limitações de acesso à informação precisariam ser removidas. Os

órgãos governamentais, apesar de não negarem resposta, mostraram grande morosidade

para retornar com as informações e orientações, de forma muitas vezes burocrática dado

a quantidade de requisitos para o acesso. Um melhoria seria desburocratizar o processo

por meio de mais transparência com a população, permitindo a pesquisadores obterem

com facilidade os dados de dispensação de medicamentos e custos, trazendo à luz posśıveis

problemas que comprometam a eficiência do processo existente.
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AGÊNCIA BRASIL. CPI apura irregularidades em fundação do remédio popular em São
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de Aids. 2002. Dispońıvel em: 〈http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2002/resposta-2002〉.
Acesso em: 12/02/2020. Citado 2 vezes nas páginas 94 e 95.
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BRASIL. Ministério da Saúde - INFOGRÁFICO Cadeia de distribuição de medicamentos
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Apêndice I – O programa anti HIV/AIDS brasileiro

De acordo com o levantamento realizado por Sakita (2012), em 1980 surgiu o

primeiro caso no Brasil, que foi notificado somente dois anos depois. A fim de auxiliar no

combate a AIDS, surgiram nessa fase inicial as primeiras organizações não-governamentais

(ONG). Em 1985 criou-se o Programa de DST e AIDS do Ministério da Saúde (MS), que

se consolidou por meio da centralização das ações de prevenção para o controle da infecção

pelo HIV. Em 1993 iniciou-se uma fase marcada por acordos internacionais financiadores

das ações programáticas de enfrentamento da epidemia, firmando o primeiro acordo de

empréstimo com o Banco Mundial, com o objetivo de reduzir a epidemia (MARQUES,

2002).

Tendo como principais atores os representantes da sociedade civil e segmentos

institucionais, a poĺıtica brasileira para controle da epidemia da AIDS resultou de uma

construção coletiva (LOYOLA, 2008). Essa poĺıtica inicia-se colocando em prática os

prinćıpios do SUS, ou seja, a descentralização, integralidade das ações, controle social e

universalidade de acesso a serviços de saúde e a TARV (BRASIL, 2002).

O Ministério da Saúde inicia assim a realização de campanhas de testagem e

prevenção visando à redução da transmissão do HIV e à promoção da qualidade de vida

dos pacientes. Com isso, houve a ampliação ao acesso aos insumos que permitem práticas

seguras e comprometimento com a disponibilização de medicamentos antirretrovirais a

todos os soropositivos com indicação de uso dessa terapia segundo as recomendações do

documento de consenso terapêutico (SAKITA, 2012).

Dado que uma das caracteŕısticas do HIV é a sua capacidade de replicação e mutação,

várias frentes de pesquisa foram desenvolvidas e muitas indústrias farmacêuticas passaram

a produzir medicamentos ARV espećıficos para inibir a ação do v́ırus em diferentes estágios

(FAUCI, 2006). Em 1987, no ińıcio desse processo, houve a descoberta da zidovudina

(AZT) que inibia a replicação do HIV por meio do bloqueio da transcriptase reversa do

v́ırus (SAKITA, 2012).

Em 1991 inicia-se a distribuição mais ampla de medicamentos ARV no sistema

público de saúde brasileiro. No decorrer do anos foram ampliadas as opções de tratamento

para os pacientes adultos e foi iniciado o tratamento das crianças com a disponibilização

da didanosina e do AZT pediátrico. Em 1996, teve ińıcio o uso do tŕıplice esquema de
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ARV, com a introdução de uma nova classe de medicamentos, os inibidores da protease,

em combinação com inibidores de transcriptase reversa (BRASIL, 2002). Essa combinação

de medicamentos era denominada terapia antirretroviral altamente potente (HAART, em

inglês).

A intensa participação da sociedade civil no peŕıodo inicial foi crucial para o

amadurecimento do programa, visando atenção médica e o fornecimento de medicamento.

Diante do avanço do HIV, o governo brasileiro instituiu a Lei 9.313/96, garantindo que as

PVHA deveriam receber os medicamentos que necessitassem ao tratamento, desde que

atendessem aos critérios técnicos do Ministério da Saúde (SAKITA, 2012). Esses critérios

foram definidos no documento de consenso, elaborado por um comitê de especialistas em

HIV/AIDS institúıdo pela, nesta ocasião denominada, Coordenação Nacional de DST e

AIDS. Desde então, as recomendações para terapia antirretroviral são atualizadas de modo

a acompanhar a evolução dos conhecimentos e disponibilidade das terapias antiretrovirais

e o desenvolvimento de novos medicamentos (LOYOLA, 2008).
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