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1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 05/08/2014 a 16/09/2014 sobre a 

aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) / 4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no município de Macapá/AP. 

 

A ação fiscalizada busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 

ambulatorial, dentro da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, cujas linhas de 

cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 

Ministério da Saúde. 

O escopo do trabalho limitou-se a verificar as programações realizadas pela Secretaria de 

Saúde quanto ao Componente Especializado, avaliar se os medicamentos licitados e 

adquiridos no período de 01/07/2013 a 31/07/2014 estavam de acordo com o preço 

praticado no mercado, bem como se os adquiridos tiveram suas entradas registradas no 

estoque. Além disso, objetivou-se verificar as condições de armazenagem e controle do 

estoque.  

Quanto às dispensações realizadas, o escopo consistiu na análise documental relativa a 116 

APAC’S constituintes de amostra estabelecida pela Coordenação-Geral de Auditoria da 

Área de Saúde e, ainda, na entrevista dos respectivos beneficiários.  

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 



2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Ausência de comprovação de recebimentos de 46 remessas de medicamentos 

do Grupo 1A.   
 

Fato 
 

De posse das informações acerca das pautas de envio de medicamentos do grupo 

1A da amostra disponibilizada pela CGU/Órgão Central e de documentação comprobatória 

de recebimento na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF (cópias de notas 

fiscais e de seu atesto e relatório do sistema de controle de estoque) realizou-se o confronto 

de dados visando constatar o recebimento das apresentações farmacêuticas enviadas pelo 

Ministério da Saúde nos 4 trimestres do ano de 2013.  

Até o fechamento deste relatório, não foi comprovado, mediante apresentação de 

toda a documentação pertinente, as entradas de medicamentos listadas no quadro abaixo:  

 

 

Quadro 1 – Entradas de medicamentos do grupo 1A não identificadas    
Nome do medicamento Pauta / Data 

do pedido 

Quantid

ade 

Trimestr

e 

Parcela 

/Contrato/ 

Pedido 

Alfainterferona 10 mui 

 

12/06/2013 33 3º  

Alfapegintergferona 2a 180 mcg 

 

19/06/2013 56 3º 2ª/98-13 

 

Alfapegintergferona 2a 180 mcg 

 

Pauta 

105/2013 

19/06/2013 

28 3º 1ª/98-13 

 

Betainterferona 1a 6000.000ui– 30 

mcg   

 

13/12/2013 

 

4 1º 4ª/28-2012 

 

Clozapina 100 mg  

 

Pauta 

399/2012 

14/12/2012 

 

300 1º Pedido 

101650 

 

Clozapina 100 mg  

 

Pauta 

333/2013 

19/11/2013 

360 4º Pedido 

123308 

 

Donepezila 5mg 

 

Pauta 

392/2012 

14/12/2012 

112 1º Pedido 

101582 

 

Donepezila 10mg 

 

18/06/2013 

 

60 4º Contrato 

43/2013 

 

Etanacerpte 50mg  

 

10/12/2012 

 

360 1º 2ª/110-12 

 

Everolimo 0,5 mg 

 

13/12/2013 

 

60 1º 2ª/97-12 

 

Everolimo 1 mg  

 

13/12/2013 

 

180 1º 2ª/97-12 



Everolimo 1 mg  

 

 

172/2013 

24/06/2013 

60 3º 113902 

Glatirâmer 20mg n 

 

Pauta 

279/2013 

16/09/2013 

 

56 4º 119221 

 

Imiglucerase 400u  

 

Pauta 

414/2012 

18/12/2012 

 

68 1º  - Jan 102187 

 

Imiglucerase 400u  

 

Pauta 

173/2013 

23/06/2013 

 

83 3º  - Jul 113941 

 

Imiglucerase 400u  

 

Pauta 

195/2013 

29/07/2013 

83 3º  - Ago 116279 

 

Imiglucerase 400u  

 

Pauta 

253/2013 

26/08/2013 

83 3º Set 

 

118121 

 

Imunoglobulina anti-hepatite b 100ui  

 

Pauta 

345/2013 

18/11/2013 

 

24 4º 123187 

 

Imunoglobulina humana 5 g  

 

Pauta 

178/2013 

22/07/2013 

 

33 3º 116059 

 

Imunoglobulina humana 5 g  

 

Pauta 

163/2013 

20/06/2013 

67 3º 113435 

 

Mesilato de imatinibe 100mg  

 

Pauta 

417/2012 

17/12/2013 

 

300 

 

1º 102086 

 

Mesilato de imatinibe 100mg  

 

Pauta 90/2013 

19/03/2013 

120 2º 107042 

 

Mesilato de imatinibe 100mg  

 

Pauta 

174/2013 

27/06/2013 

180 3º 114027 

 

Mesilato de imatinibe 100mg  

 

Pauta 

259/2013 

20/09/2013 

 

360 4º 119625 

 

Mesilato de imatinibe 400mg  

 

Pauta 25/2013 

15/02/2013 

810 1º 104448 

 

 

Mesilato de imatinibe 400mg  

 

Pauta 90/2013 

19/03/2013 

1500 2º 107042 

 

Mesilato de imatinibe 400mg  

 

Pauta 

174/2013 

27/06/2014 

1350 3º 114027 

Mesilato de imatinibe 400mg  

 

18/10/2013 630 4º Termo 

aditivo 

Convênio 

05/2013 

 

Mesilato de imatinibe 400mg  

 

Pauta 

259/2013 

750 4º 119625 



20/09/2013 

Micofenolato de mofetila 500 mg 

 

Pauta 

402/2012 

17/12/2013 

2450 1º 101898 

 

Micofenolato de mofetila 500 mg 

 

Pauta 72/2013 

18/03/2013 

 

1200 2º 106594 

 

Olanzapina 5 mg 

 

24/06/2013 

 

2688 3º  

Ribaverina 250 mg 

 

19/12/2013 

 

3500 

 

1º  

Ribaverina 250 mg 

 

19/06/2013 3000 3º  

Ribaverina 250 mg 

 

26/09/2013 

 

1000 4º  

Rituximabe 500 mg 

 

Pauta 

216/2013 

14/08/2013 

 

20 3º 117287 

 

Rivastigmina 1,5 mg 

 

Pauta 

407/2012 

14/12/2012 

1080 1º 101609 

 

Rivastigmina 3,0 mg 

 

Pauta 

407/2012 

14/12/12 

2520 1º 101609 

 

Sevelâmer 800 mg 

 

13/12/2012 

 

11340 1º 2ª parte da 

4ª/36-2012 

 

Sirolimo 1 mg 

 

Pauta 

396/2012 

13/12/2012 

60 

 

 

1º 101429 

 

Telaprevir 375 mg 

 

Pauta 

194/2013 

23/07/21013 

168 3º 116141 

 

Trastuzumabe 150 mg 

 

29/06/2013 588 3º  

Trastuzumabe 150 mg 

 

Pauta 

218/2013 

14/09/2013 

27 3º 117287 

 

Trastuzumabe 440 mg 

 

31/01/2013 17 1º 1ª e 2ª 

parcelas do 

contrato 

166-2012 

 

Trastuzumabe 440 mg 23/04/2013 7 2º 3ª parcela do 

contrato 

166-2012 

 

Trastuzumabe 440 mg 17/05/2013 7 2º 4ª parcela do 

contrato 

166-2012 

 

 

 Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201408213/007, a SESA/AP foi instada 

a comprovar a entrada dos medicamentos do grupo 1A listados no quadro acima, com 

apresentação da documentação de recebimento (cópias de notas fiscais e de seu atesto ou 

documento equivalente, relatório do sistema de controle de estoque). Por meio do Ofício 



n.º 109/2014 – CAF/SESA/GEA, foram apresentados apenas os Relatórios do Sistema 

Hórus de 37 registros de entrada, sendo que o restante da documentação comprobatória não 

foi encaminhada até o fechamento deste relatório.  

Diante do exposto, verificou-se fragilidade nos controles de estoques dos 

medicamentos.    

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar as causas das divergências na entrega dos medicamentos na 

SESA, apurando, se for o caso, as responsabilidades sobre as falhas detectadas.  

 

 

2.1.2. Seis medicamentos do grupo 1B de 29 aquisições analisadas foram adquiridos 

com preço acima do PMVG.  
 

Fato 
 

Na análise dos processos de pagamento disponibilizados pela SESA a esta 

Controladoria, referentes às despesas resultantes dos processos licitatórios analisados, 

foram verificadas 29 aquisições de medicamentos que constavam nas atas de registro de 

preços dos pregões eletrônicos sob análise. Destas aquisições, constatou-se que 6 

medicamentos foram adquiridos com valores superiores ao Preço Máximo de Venda ao 

Governo – PMVG.  

Para as aquisições públicas de medicamentos existem em vigor dois tetos máximos 

de preços: o Preço Fábrica – PF e o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG. O 

Preço Fábrica é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor pode comercializar 

o medicamento no mercado brasileiro. O PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente 

de Adequação de Preços – CAP sobre o Preço Fábrica. O CAP é um desconto mínimo 

obrigatório a ser aplicado pelas distribuidoras e laboratórios quando suas vendas tiverem 

como destinatária a Administração Pública, ou para atender ordem judicial. 

A regulação econômica do mercado de medicamentos é de competência da Câmara 

de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, órgão interministerial que, dentre 

outras funções, estabelece critérios para definição e ajuste dos preços dos medicamentos. A 

Secretaria Executiva da CMED é exercida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA.    



A Resolução CMED n.º 03, de 02 de março de 2011, estabelece no seu art. 2º os 

produtos sujeitos ao CAP: 

 

“Art. 2º O CAP poderá ser aplicado ao preço de produtos, de acordo com decisão do 

Comitê Técnico-Executivo, nos seguintes casos: 

 

I – Produtos que estejam ou venham a ser incluídos no “Programa de Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica”, conforme definido na Portaria n.º 2.981, de 

26 de novembro de 2009.” 

(...) 

A Portaria n.º 2.981, de 26 de novembro de 2009 foi revogada pela Portaria n.º 

1.554, de 30 de julho de 2013, sendo este o normativo que atualmente regulamenta as 

regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde.   

De acordo o art. 57 da Portaria n.º 1554/2013, na aquisição de medicamentos dos 

Grupos 1 e 2, os entes federativos observarão o Preço Máximo de Venda ao Governo, 

conforme regulamentação vigente da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, 

os benefícios fiscais e preços praticados no mercado no sentido de obter a proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública. O art. 67 do mesmo diploma legal estabelece que 

os valores dos medicamentos pertencentes ao grupo 1B são calculados considerando o 

PMVG, conforme o disposto no art. 57.  

O rol de produtos em cujos preços deverão ser aplicados o CAP é divulgado no 

sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. O Comitê 

Técnico-Executivo da CMED poderá incluir ou excluir itens da relação de produtos 

sujeitos ao CAP, conforme §1º do art. 2º da Resolução CMED n.º 3, de 02/03/2011. 

Tendo em vista que a Ata de Registro de Preços é uma expectativa de direito, a 

comparação de preços com o PMVG foi realizada apenas com as aquisições já realizadas 

mediante análise dos processos de pagamentos e relatórios de sistema contábil/financeiro 

das liquidações e pagamentos efetuados às empresas vencedoras dos certames licitatórios 

analisados.    

 Os preços de aquisição dos medicamentos foram comparados com as listas de 

preços máximos de medicamentos para compras públicas publicadas pela CMED e 

disponibilizadas no sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, conforme preço vigente na data da aquisição do medicamento.  

 A seguir apresenta-se a relação dos medicamentos adquiridos por preços superiores 

ao Preço Máximo de Venda ao Governo:  

 

Quadro 2 – Comparação de Preços de aquisição com PMVG 
Pregão Eletrônico 02/2013 

Medicamento Qtde/Unidade Preço 

unitário 

Fabricante Data do 

empenho 

PMVG 

unitário 

Lista 

CMED 

Deferasirox 

125 mg 

1.400 

comprimidos 

17,91 Novartis 07/11/2013 14,8567 22/10/2013 

Deferasirox 

250 mg 
1.820 

comprimidos 
35,82 Novartis 07/11/2013 28,7139 22/10/2013 

Deferasirox 

500 mg 
2.016 

comprimidos 
71,64 Novartis 07/11/2013 59,4282 22/10/2013 

Leuprorrelina 

11,25 mg 

50 frascos-

ampola 

1.122,65 Abbott 

Laboratórios 

do Brasil 

Ltda. 

07/11/2013 931,17 22/10/2013 

Gosserrelina 100 frascos- 930,53 Astrazeneca 29/11/2013 929,89 22/11/2013 



10,8 mg ampola 

Gosserrelina 

3,6 mg 

100 frascos-

ampola 

363,44 Astrazeneca 29/11/2013 363,18 22/11/2013 

 

 O Comunicado n.º 6, de 5 de setembro de 2013 (publicado no DOU de 10/09/2013), 

divulgou novo rol de medicamentos em cujos preços serão aplicados o CAP, de acordo 

com a Resolução CMED nº 3, de 2 de março de 2011. De acordo com o Anexo do 

Comunicado, todos os medicamentos identificados no quadro acima estão sujeitos ao CAP, 

devendo, portanto, submeter-se ao Preço Máximo de Venda ao Governo.  

 Conforme recomendações constantes do sítio eletrônico da ANVISA, a ausência de 

ressalva no edital de licitação mencionando expressamente a obrigatoriedade de aplicação 

do CAP nos casos em que a regulamentação da CMED exigir, não desobriga a empresa 

vencedora do certame a respeitar a legislação. Consoante o art. 8º da Resolução CMED nº 

4, de 18 de dezembro de 2006, o descumprimento da obrigatoriedade de aplicação do CAP 

sujeitará o infrator às sanções previstas na Lei nº 10.742, de 06 de outubro de 2003, 

respondendo as empresas produtoras de medicamentos solidariamente com as 

distribuidoras pelas infrações por estas cometidas. 

 Em caso de descumprimento da Resolução CMED nº 4/2006, deve ser 

encaminhada denúncia acompanhada de todos os documentos comprobatórios à Secretaria 

Executiva da CMED, o que não restou comprovado nas aquisições realizadas pela 

SESA/AP. 

A tabela abaixo demonstra o prejuízo causado pela não observância do teto máximo 

estabelecido:  

 

Quadro 3 – Prejuízo causado pela não observância do PMVG na aquisição de 

medicamentos pela SESA 

Medicament

o 
Unidade 

Preço 

aquisição/un

. (R$) 

PMVG 

unitári

o 

(R$) 

Quantidad

e 

Nº Nota 

fiscal e data 

de emissão 

Prejuízo 

(Preço 

aquisição-

PMVG) x 

quantidade 

Deferasirox 

125 mg 

Comprimid

o 17,91 14,8567 1.400 

0016608 – 

22/11/2013 
 4.274,62 

Deferasirox 

250 mg 

Comprimid

o 35,82 29,7139 1.820 

0016608 – 

22/11/2013 
 11.113,102 

Deferasirox 

500 mg 

Comprimid

o 71,64 59,4282 2.016 

0016608 – 

22/11/2013 

 24.618,988

8 

Leuprorrelina 

11,25 mg  

Frasco-

ampola 1.122,65 931,17 50 

0016608- 

22/11/2013 
 9.574,0000 

Gosserrelina 

3,6 mg  

Frasco-

ampola 363,44 363,18 100 

000013848 – 

16/12/2013 
 26,00 

Gosserrelina 

10,80 mg  

Frasco-

ampola 930,53 929,89 100 

000013849 – 

16/12/2013 
 64,00 

TOTAL 49.670,71 

 

 

Diante do exposto, verificou-se que a Secretaria de Estado da Saúde no Amapá 

adquiriu medicamentos sem observar o PMVG, resultando, nas aquisições analisadas, em 

prejuízo de R$ 49.670,71.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

  Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Notificar o gestor responsável, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) 

dias, para que efetue o ressarcimento do Fundo Estadual de Saúde dos valores identificados 

como prejuízo, acrescidos da atualização prevista nas normas aplicáveis; e, após esgotadas 

as medidas administrativas sem obtenção do ressarcimento pretendido, encaminhar o fato 

ao Fundo Nacional de Saúde - FNS para instauração da Tomada de Contas Especial, 

observadas as disposições da Instrução Normativa TCU nº 71/2012, por determinação do 

at. 8º da Lei nº 8.443/1992.  

 

 

2.1.3. Cinco medicamentos do Grupo 1B das 29 aquisições realizadas foram 

adquiridos sem descontos de isenções fiscais do ICMS. 
 

Fato 
 

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ celebrou o convênio nº 

87/2002, por meio do qual é concedida isenção do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte (ICMS) nas 

operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública 

Direta Federal, Estadual e Municipal. O Convênio ICMS 87/2002 foi prorrogado até 

31/05/2015, por meio do Convênio ICMS 191/2013. Os medicamentos isentos nas saídas 

destinadas a órgão da administração pública estão relacionados no Anexo Único do 

referido convênio. 

Na análise dos processos de pagamento disponibilizados pela SESA a esta 

Controladoria, referentes às despesas resultantes dos processos licitatórios analisados, 

foram verificadas 29 aquisições de medicamentos que constavam nas atas de registro de 

preços dos pregões eletrônicos sob análise. Destas aquisições, constatou-se que 5 

medicamentos foram adquiridos sem desconto das isenções fiscais do ICMS, com alíquota 

de incidência de 17%, conforme tabela abaixo: 

 

Quadro 4 – Aquisições de medicamentos sem descontos das isenções fiscais conforme 

Convênio 87/2002 
Medicamento Valor 

unitário 

(R$) 

Qtde/unidade Valor total 

da nota fiscal 

(R$) 

Nº da Nota 

Fiscal/Data de 

emissão 

Valor do 

ICMS 

(R$) 

Deferasirox 125 

mg 

17,91 1400 

comprimidos 

25.074,00 0016608 – 

22/11/2013 

4.262,58 

Deferasirox  250 

mg 

35,82 1820 

comprimidos 

65.192,40 0016608 – 

22/11/2013 

11.082,71 

Deferasirox  500 

mg 

71,64 2016 

comprimidos 

144.426,24 0016608 – 

22/11/2013 

24.552,46 

Leuprorrelina 

11,25 mg 

1.122,65 50 frascos-

ampola 

56.132,50 0016608 – 

22/11/2013 

9.542,52 

Sacarato de 2,69 5000  13.450,00 000023676 – 2.286,50 



hidróxido férrico 

100mg/mL  

14/11/2013 

Valor total de ICMS pago 51.726,77 

 

As aquisições são relativas à ata de registro de preços n.º 48/2013 (Pregão 

Eletrônico 02/2013). Todos os medicamentos identificados estão relacionados no Anexo 

Único do convênio CONFAZ 87/2002 sendo, portanto, isentas de ICMS as operações 

realizadas com estes medicamentos quando destinados à órgãos da Administração Pública 

Direta Federal, Estadual e Municipal.  

O medicamento sacarato de hidróxido férrico 100 mg/mL foi adquirido da empresa 

Meizler UCB Biopharma S/A. (CNPJ 64.711.500/0002-03) e entregue através da Nota 

Fiscal 23676. Apesar de o preço unitário de aquisição estar abaixo do PMVG, de acordo 

com lista CMED atualizada em 22/10/2013, a aquisição não observou a legislação 

pertinente que estabelece a isenção do ICMS.  

Os medicamentos Deferasirox 125 mg, Deferasirox 250 mg, Deferasirox 500 mg e  

Leuprorrelina 11,25 mg foram adquiridos da empresa Norprod Distribuidora de Produtos 

Hospitalares (CNPJ 07.803.384/0002-00), entregues através da Nota Fiscal 0016608. 

Atente-se para o fato de que esses medicamentos foram adquiridos por valor acima do 

Preço Máximo de Venda ao Governo.  

           Tendo em vista que o cálculo da diferença entre preço de aquisição e o PMVG já 

abate o valor do ICMS pago indevidamente, verificou-se que as aquisições analisadas 

ocasionaram um prejuízo no valor total de R$ 51.957,21 (R$ 49.670,71 acrescido do valor 

de R$ 2.286,50), já contabilizando o cálculo do prejuízo relatado no item 2.1.2.     
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Notificar o gestor responsável, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) 

dias, para que efetue o ressarcimento do Fundo Estadual de Saúde dos valores identificados 

como prejuízo, acrescidos da atualização prevista nas normas aplicáveis; e, após esgotadas 

as medidas administrativas sem obtenção do ressarcimento pretendido, encaminhar o fato 

ao Fundo Nacional de Saúde - FNS para instauração da Tomada de Contas Especial, 

observadas as disposições da Instrução Normativa TCU nº 71/2012, por determinação do 

at. 8º da Lei nº 8.443/1992.  

 

 

2.1.4. Medicamentos do Grupo 1A com validade vencida. 
 

Fato 
 



Quando da realização da inspeção física realizada na CAF, em 20/08/2014, 

solicitou-se relatório dos medicamentos em estoque do Grupo 1. Foi disponibilizado 

relatório gerado no sistema Hórus com os saldos dos medicamentos estocados. Após 

análise do mesmo, verificaram-se os seguintes medicamentos com validades vencidas do 

Grupo 1A. 

 

Quadro 05- Medicamentos do Grupo 1A com validade vencida 
Medicamento Unidade Validade Lote Qtde Valor 

total 

Alfapegeinterferona 2B Pó 

Liof Inj (Fr-Amp) 120 MCG 
Fr-Amp. 30/11/2013 0IQJ40913 68 25.824,92 

Filgrastim Sol Inj (Fr-AmP 

ou Ser Preenc) 300MCG 

F-AP/SR 

PR 
27/12/2013 1203226 50 3.003,00 

Imunoglobulina Anti-

hepatite B sol inj (Fr) 600 UI 
Fr 30/11/2013 HKHA1ADLA 3 743,37 

Quetiapina comp 100 MG Comp. 30/11/2013 11110203 168 515,76 

Imunoglobulina Anti-

hepatite B solução injetável 

1000 UI 

Fr-Amp. 30/09/2013 HKHB1ADIT 1 247,79 

Valor total de medicamentos com validade vencida  30.334,84 

Fonte: Relatório Sistema Hórus gerado em 17/08/2014. 

 

O montante apurado de medicamentos do grupo 1A com validade vencida foi de R$ 

30.334,84. Tal fato demonstra fragilidade da CAF em gerenciar as programações de 

aquisições e dispensações de medicamentos já que o total de medicamentos vencidos é 

considerado elevado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar a glosa dos medicamentos que compõe o Grupo 1A que foram 

perdidos em razão da negligência da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Recomendação 2: Provocar o gestor local para que realize apuração de responsabilidades 

de quem deu causa à perda dos medicamentos. 

 

 

2.1.5. Perdas de medicamento do grupo 1A. 
 

Fato 
 



Após análise da cópia do Memorando interno n.º 31/2014– CAF/SESA, de 

15/07/2014, disponibilizado pela titular do CPF n.º ***.942.832-** (responsável pelo 

controle do estoque) durante a inspeção física realizada em 20/08/2014 na Coordenadoria 

de Assistência Farmacêutica, verificou-se que os farmacêuticos titulares dos CPF’s de n.º 

***.976.172-** e n.º ***.128.367-** comunicaram à Administradora da CAF a perda de 

vários medicamentos em um mesmo refrigerador, que ao ser conferida a temperatura 

interna, apresentava 32.2º C. A causa mencionada no referido memorando foi problema na 

rede elétrica. 

 No referido memorando consta planilha com os medicamentos que foram 

considerados perdidos, dentre eles um medicamento do Grupo 1A, conforme detalhado no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 6 – Perdas de medicamento do Grupo 1A.  

Medicamento Programa Validade Qtde Valor Unit. R$ Valor 

To

tal 

Imunoglobina 

5G FR 

CEAF Jun/15 30 345,88 10.376,40 

Valor total da perda de Medicamentos do Grupo 1 10.376,40 
Fonte: Memorando interno 31/2014-CAF/SESA 

 

Diante do exposto, conclui-se que as inadequadas instalações elétricas provocaram 

as perdas do medicamento mencionado.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar a glosa dos medicamentos que compõe o Grupo 1A que foram 

perdidos em razão da negligência da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Recomendação 2: Provocar o gestor local para que realize apuração de responsabilidades 

de quem deu causa à perda dos medicamentos.  

 

 

2.1.6. Das 115 dispensações de medicamentos analisados, sete recebimentos não 

foram comprovados.  
 

Fato 



 

Após análises de 115 dispensações, verificou-se a não comprovação de sete 

recebimentos de medicamentos. Nesse computo, considerou-se a dispensação referente ao 

paciente destacado no quadro abaixo, cuja pasta não foi disponibilizada até o término do 

trabalho de campo. 

Quadro 7 – Dispensação que não foi disponibilizada a pasta do paciente. 

N.º Do Cartão 

Nacional do SUS 
APAC 

Ano 

Mês de 

Comp.  

da 

APAC 

Quant. 

FAT. 

Mês 

12 

Medicamento Observação 

***002335709*** 1613200014745 201312 2 

ADALIMUMABE 

40 MG 

INJETAVEL (POR 

SERINGA 

PREENCHIDA) 

A pasta do 

paciente não 

foi 

disponibilizada 

até o término 

do trabalho de 

campo. 

 

O art. 27 da Portaria n.° 1.554 elenca os documentos que deverão ser apresentados 

pelo paciente ou seu responsável quando da solicitação de medicamentos. O § 1º, do art. 28 

descreve os documentos que deverão ser exigidos, no momento da solicitação, dos 

responsáveis pelos pacientes considerados incapazes, conforme arts. 3º e 4º da Lei n.º 

10.406, de 10 de janeiro de 2002.   

Já o art. 37 da Portaria n.° 1.554 descreve os documentos que deverão ser exigidos 

e anexados aos documentos do paciente mencionados no § 1° do art. 27, quando o paciente 

designar representantes para a retirada do medicamento na unidade responsável. 

Por meio da Solicitação de Fiscalização de n.º 201408213/006, de 16/09/2014, 

solicitou-se à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Amapá que apresentasse os 

documentos comprobatórios de que as entregas foram realizadas aos pacientes ou aos  

responsáveis (art. 37 da Portaria n.º 1.554/2013), conforme as inconsistências apontadas no 

campo “observação” do quadro abaixo. Ressaltou-se que caso não fossem apresentados 

documentos comprobatórios de que as entregas foram realizadas aos pacientes, ou 

responsáveis designados para receberem as medicações, as referidas APAC’s estariam 

passíveis de glosas.  

 

Quadro 8 – Dispensações que não foram comprovadas as entregas. 

N.º Do Cartão 

Nacional do SUS 
APAC 

Ano 

Mês de 

Comp.  

da 

APAC 

Quant

. FAT. 

Mês 

12 

Medicamento Observação 

***002917037**

* 

161320001791

3 
201312 2 

ADALIMUMABE 40 

MG INJETAVEL 

(POR SERINGA 

PREENCHIDA) 

Não existem 

documentos 

da pessoa 

que recebeu, 

portanto não 

foi possível 

confirmar a 

assinatura no 

recibo de 

entrega. Não 

identificou-

se declaração 



autorizadora 

nos moldes 

do art. 37, 

inciso I, da 

Portaria 1554 

do Ministério 

da Saúde. 

***813555190**

* 

161320001595

5 
201312 30 

OLANZAPINA 10 

MG (POR 

COMPRIMIDO) 

Não consta 

recibo de 

entrega de 

medicamento 

assinado pelo 

paciente ou 

responsável 

***000119050**

* 

161320001623

0 
201312 30 

OLANZAPINA 10 

MG (POR 

COMPRIMIDO) 

Não consta 

recibo de 

entrega de 

medicamento 

assinado pelo 

paciente ou 

responsável 

referente ao 

mês 12 

***003436194**

* 

161320001558

1 
201312 10 

IMUNOGLOBULIN

A HUMANA 5,0 G 

INJETAVEL (POR 

FRASCO) 

A assinatura 

da pessoa 

que recebeu 

no mês 12 

difere 

daquela 

presente no 

documento 

de 

identificação 

da 

responsável 

pelo paciente 

***050004145**

* 

161320001424

0 
201310 30 

OLANZAPINA 10 

MG (POR 

CAPSULA) 

Não se 

identificou 

recibo de 

entrega 

(dispensação

) 

***050010761**

* 

161320001616

4 
90 90 

TACROLIMO 1 MG 

(POR CAPSULA) 

Não consta 

assinatura no 

recibo de 

entrega, 

apenas 

digital.  

Informou-se 

na LME que 

o paciente é 

considerado 

como 

incapaz, 

entretanto 

não foi 

indicado o 

responsável 

pelo mesmo. 

 



 

Por meio do Ofício n.º 111/2014-CAF/SESA/GEA, de 25 de setembro de 2014, a 

SESA apresentou as seguintes justificativas para o que foi constatado: 

 

Quadro 9 – Justificativas apresentadas pela SESA 

Nº 

 

N° do Cartão do 

SUS. 

 

JUSTIFICATIVAS 

1 ***002917037*** 

Não foi possível contato telefônico com a pessoa que recebeu o 

medicamento e nem com a usuária, portanto não conseguimos 

justificar as inconsistências observadas à época. 

2 ***813555190*** 

O medicamento Olanzapina 10 mg foi dispensado apenas no 

Hórus, mas conforme relatos dos colaboradores da FARMEX 

houve uma solução de continuidade no abastecimento no mês de 

DEZ/2013 que pode ser constatado no relatório de entradas e 

saídas em anexo. 

O saldo falso positivo disponível no Sistema Hórus permitiu uma 

dispensação antecipada que não foi estornada posteriormente. 

3 ***000119050*** 

O medicamento Olanzapina 10 mg foi dispensado apenas no 

Hórus, mas conforme relatos dos colaboradores da FARMEX 

houve uma solução de continuidade no abastecimento no mês de 

DEZ/2013 que pode ser constatado no relatório de entradas e 

saídas em anexo. 

4 ***003436194*** 
O pai da criança, que recebeu o medicamento do usuário, não 

compareceu para entregar documentos de identidade. 

5 ***050004145*** 

O medicamento Olanzapina 10 Mg foi dispensado apenas no 

Hórus, mas conforme relatos dos colaboradores da FARMEX 

houve uma solução de continuidade no abastecimento no mês de 

DEZ/2013 que pode ser constatado no relatório de entradas e 

saídas em anexo. O saldo falso positivo disponível no Sistema 

Hórus permitiu uma dispensação antecipada que não foi estornada 

posteriormente. 

6 ***050010761*** 

Segue Cópia do RG, LME do dia 11/11/2013 e cópia do recibo 

manual, na qual apesar de ser considerado incapaz é o próprio 

usuário que se registra a sua digital, identifica-se e recebe os 

medicamentos. 

Fonte: Ofício n.º 111/2014-CAF/SESA/GEA 

 

As manifestações apresentadas não comprovaram os recebimentos dos 

medicamentos, além disso, pode-se observar a prática de dispensação antecipada, fato que 

coloca em risco o controle de estoque, já que é realizada virtualmente sem que as entregas 

tenham ocorrido, além de inflar o faturamento. 

 Diante do exposto, conclui-se que os quantitativos dos medicamentos demostrados 

nos quadros 07 e 08, estão passíveis de glosa por ausência de comprovação de 

recebimento. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar a glosa, na próxima remessa a ser realizada pelo MS, referente 

as situações  que não foram identificadas a efetiva dispensação dos insumos aos pacientes. 

 

Recomendação 2: Encaminhar ao Fundo Nacional de Saúde as informações a respeito das 

autorizações de procedimentos ambulatoriais - APAC's faturadas sem a respectiva 

comprovação de execução  no intuito de instaurar procedimento administrativo visando o 

ressarcimento de recursos financeiros. 

 

 

2.1.7. Trinta e cinco beneficiários dos oitenta e seis entrevistados relataram que 

houve falta de medicamentos durante período de cadastro no programa. 
 

Fato 
 

No período de 01.09.2014 a 16.09.2014 realizaram-se entrevistas, por telefone e 

visita domiciliar, com oitenta e seis beneficiários ou responsáveis. As entrevistas 

domiciliares se deram nos municípios de Macapá e Santana. 

Dos oitenta e seis entrevistados, trinta e cinco informaram que já houve falta 

(parcial ou total) de medicamentos em pelo menos um mês. Esse quantitativo representa 

40,70% do total dos entrevistados conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 01- Percentual de entrevistados que relataram já ter faltado medicamento em pelo menos um mês. 
 

 Das informações obtidas por meio das entrevistas realizadas, considerou-se elevado 

o percentual de 40,70% dos entrevistados que relataram já ter faltado medicamentos 

(parcial ou total) em pelo menos um mês, tendo em vista que nos Laudos para Solicitação, 

59,30% 

40,70% 
51 entrevistados responderam
que não faltou medicamento

35 entrevistados responderam
que já faltou medicamentos em
pelo menos um mês



Avaliação e Autorização de Medicamentos Especializados (LME) são solicitados para 

períodos mensais.  

A não disponibilização dos medicamentos para os períodos solicitados na LME 

prejudica o tratamento dos usuários, podendo prolongar o tratamento e até mesmo afetar a 

eficácia do mesmo.   

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar as causas da interrupção do tratamento do paciente, com as 

devidas apurações de responsabilidades, se for o caso, tendo em vista que a falta de 

insumos pode ser prejudicial ao paciente. 

 

 

2.1.8. Entrega de medicamentos em quantidade inferior ao prescrito. 
 

Fato 
 

No período de 01.09.2014 a 16.09.2014 realizaram-se entrevistas, por telefone e 

visita domiciliar, com oitenta e seis beneficiários ou responsáveis. As entrevistas 

domiciliares se deram nos municípios de Macapá e Santana. 

Do resultado das entrevistas realizadas com os beneficiários, ou responsáveis, e do 

cruzamento das respostas com os recibos de entrega de medicamentos, verificou-se que 

seis dos oitenta e seis entrevistados relataram que receberam medicamentos, referente ao 

período de vigência das APACs, em quantidade inferior ao prescrito pelo médico. Esse 

quantitativo representa 6,98% do total dos entrevistados. 

 



 
Gráfico 02: Percentual de entrevistados que responderam ter recebido quantitativo de medicamentos inferior 

ao prescrito. 

 

O quadro abaixo demonstra os beneficiários que informaram ter recebido 

medicamentos em quantidade inferior ao prescrito pelo médico. 

 

Quadro 10- Beneficiários que informaram ter recebido medicações em quantidade inferior 

ao prescrito. 

Número do 

Cartão Nacional 

de Saúde 

Medicamento 

Distribuído 
Descrição do Medicamento 

***000119037*** 604230028 OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 

***000122375*** 604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) 

***002302427*** 604230028 OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 

***002340943*** 604690010 
TOCILIZUMABE 20 MG/ML SOLUÇÃO INJ (FR-AMP) 4 

ML  

***002366986*** 604590024 ISOTRETINOINA 20 MG (POR CAPSULA) 

***002370095*** 604230028 OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 

  

As informações prestadas pelos beneficiários foram confirmadas nos Recibos de 

Medicamentos Especializados, onde se verificou o recebimento ou de quantitativo inferior 

ao prescrito, ou o não recebimento em determinado mês de vigência da APAC.  

  Diante do exposto, constatou-se a ocorrência de dispensação em quantitativos 

inferiores ao prescrito pelo médico. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

6,98% 

93,02% 

6 entrevistados informaram ter
recebido quantidade inferior ao
prescrito

80 entrevistados informaram
ter recebido quantidade igual
ao prescrito



 Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar as causas da interrupção do tratamento do paciente, com as 

devidas apurações de responsabilidades, se for o caso, tendo em vista que a falta de 

insumos pode ser prejudicial ao paciente. 

 

 

2.1.9. Ausência de documentação obrigatória nos processos. 
 

Fato 
 

Após análises das pastas de 114 pacientes, verificou-se ausência de documentação 

obrigatória em 42 processos, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Quadro 11 - Pasta de pacientes com ausência de documentação obrigatória. 
Nº Número do Cartão 

Nacional de Saúde 

Número da 

APAC 

 

Procedimento 

Realizado 

 

Documentos Ausentes 

01 ***002917037*** 

1613200017913 

 

604380011 Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número de 

telefone do 

representante. 

1613200014338 604600020 

 

02 
***002361668*** 

 

1613200017132 

 

604470045 

 
Declaração autorizadora 

03 
***000119053*** 

 

1613200016318 

 

604230028 

 
Declaração autorizadora 

04 
***004694063*** 

 

1613200014195 

 

604380011 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número do 

telefone do 

representante. 

 

05 

 

***003419315*** 

 

 

1613200017649 

 

 

604380011 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número do 

telefone do 

representante. 

06 
***002375164*** 

 

1613200017320 

 

604380011 

 

Cópia do cartão 

nacional de saúde 



(paciente).  

07 
***241727600*** 

 

1613200014525 

 

604230028 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número do 

telefone do 

representante. 

08 

***002778631*** 

 

1613200016880 

 

604470045 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

09 

***813555190*** 

 

1613200015955 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

10 

***002360343*** 

 

1613200016120 

 

604480016 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

11 
***002320165*** 

 

1613200017319 

 

604480016 

 

Número de telefone do 

representante 

12 
***403078210*** 

 

1613200017572 

 

604610025 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço e 

número de telefone de 

um dos representantes 

que recebeu os 

medicamentos. 

13 
***000118526*** 

 

1613200016186 

 

604350015 

 

Ausência de declaração 

autorizadora 

14 
***050050178*** 

 

1613200015361 

 

604030037 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço e 

número de telefone do 

representante que 

recebeu os 

medicamentos. 

15 
***002977957*** 

 

1613200017979 

 

604110065 

 

Declaração autorizadora 

16 
***000122387*** 

 

1613200017055 

 

604230028 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número do 

telefone do 

representante. 

17 
***000119059*** 

 

1613200016582 

 

604230028 

 
Cópia do cartão do SUS 

18 
***000118621*** 

 

1613200017176 

 

604230028 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número do 

telefone do 

representante. 

19 
***434321571*** 

 

1613200016868 

 

604380011 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 



completo, número do 

telefone do 

representante que 

recebeu em um dos 

períodos da APAC. 

20 
***050004057*** 

 

1613200015053 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do paciente. 

Cópia do documento de 

identidade do 

responsável pelo 

paciente.  

21 
***000123448*** 

 

1613200012149 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

responsável pelo 

incapaz, endereço 

completo e telefone. 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

22 
***002321093*** 

 

1613200014393 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

responsável pelo 

incapaz, endereço 

completo e telefone. 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

23 
***003946264*** 

 

1613200014503 

 

604380062 

 

Cópia do documento de 

identidade, endereço 

completo e telefone do 

responsável pelo 

incapaz. 

24 
***000118488*** 

 
1613200017330 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade, endereço 

completo e telefone, de 

um dos responsáveis e 

representante do 

incapaz. 

25 
***000604641*** 

 

1613200017429 

 

604380011 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número do 

telefone do 

representante que 

recebeu em um dos 

períodos da APAC. 

26 
***306650735*** 

 

1613200016780 

 

604380011 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo, número do 

telefone do 

representante que 

recebeu em um dos 

períodos da APAC. 

27 
***050058583*** 

 

1613200017650 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

responsável pelo 

incapaz. 



28 
***002381930*** 

 

1613200017715 

 

604380011 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante que 

recebeu em dois 

períodos da APAC. 

29 
***003412931*** 

 

1613200014294 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

responsável pelo 

incapaz. 

30 
***328735880*** 

 

1613200017902 

 

604620039 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo e número do 

telefone do 

representante. 

31 
***002321261*** 

 

1613200018023 

 

604020031 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço 

completo e número do 

telefone do 

representante. 

32 
***434321572*** 

 

1613200014756 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

responsável e 

representante do 

incapaz. 

33 
***050001040*** 

 

1613200015670 

 

604230010 

 

Cópia do documento de 

identidade, telefone e 

endereço do 

responsável pelo 

incapaz.  

34 

***002394994*** 

 

1613200017539 

 

604380038 

 

Cópia do documento de 

identidade do paciente, 

cópia do cartão do SUS. 

35 

 

***002375355*** 

 

1613200014437 

 

604460023 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

36 

***000123424*** 

 

1613200014052 

 

604230087 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

37 

***434324945*** 

 

1613200012655 

 

604230028 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante e 

responsável pelo 

incapaz. 

38 

***002366986*** 

 

 

1613200014217 

 

604590024 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 

39 
***003436194*** 

 

1613200015581 

 

604310056 

 

LME, Receituário, 

Cópia do documento de 

identidade, telefone e 

endereço do 

representante que 

recebeu medicamentos.  

40 
***004018573*** 

 

1613200013854 

 

604590024 

 

Cópia do documento de 

identidade do 

representante. 



41 

 

***002323105*** 

 

 

1613200016219 
604380038 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço e 

telefone do 

representante que 

recebeu em um dos 

meses da vigência da 

APAC. 

42 
***050021097*** 

 

1613200013975 

 

604340060 

 

Declaração 

autorizadora, cópia do 

documento de 

identidade, endereço e 

telefone do 

representante que 

recebeu em um dos 

meses da vigência da 

APAC. 

 

 Ressalta-se que o número do cartão do SUS ***002375164*** não se refere ao 

paciente beneficiário, mas a sua mãe, constando a cópia do mesmo no processo.  

A Portaria n.º 1.554/GM do Ministério da Saúde, de 30/07/2013, estabelece em seu 

artigo 27, os documentos que são obrigatórios do paciente ou responsável quando da 

solicitação do pleito de medicamentos. São os seguintes: 

“(...) 

I - cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS);  

II - cópia de documento de identidade, cabendo ao responsável pelo recebimento da 

solicitação atestar a autenticidade de acordo com o documento original de identificação;  

III - Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido;  

IV - prescrição médica devidamente preenchida;  

V - documentos exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na 

versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado; e  

VI - cópia do comprovante de residência.” 

 

Quando o paciente for considerado incapaz e devidamente caracterizado no LME 

pelo médico prescritor, de acordo com o art. 28 da portaria mencionada, no momento da 

solicitação serão exigidos os seguintes documentos do seu responsável, que serão 

apresentados e anexados aos documentos do paciente mencionados no art. 27:  

“(...) 

I - cópia do documento de identidade;  

II - endereço completo; e  

III - número de telefone.” 

 O art. 37 da Portaria n.º 1.554/GM estabelece que o paciente poderá designar 

representantes para a retirada do medicamento na unidade responsável, devendo ser 

exigido para o cadastro os seguintes documentos, que serão apresentados e anexados aos 

documentos aos documentos do paciente mencionados no art. 27: 

“(...) 

I - declaração autorizadora;  

II - cópia do documento de identidade;  

III - endereço completo; e  

IV - número de telefone.”   



 Diante do exposto, verificou-se a não observância do normativo quanto às 

ausências das documentações destacadas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

  Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Determinar a SES que mantenha os processos dos pacientes organizados 

e com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da Portaria nº 1554. 

 

 

2.1.10. Documentação obrigatória indevidamente preenchida e/ou ausente. 
 

Fato 
 

Após as análises de 114 pastas de pacientes referentes ao período da vigência das 

amostras de APAC’S estabelecidas pelo Órgão Central da CGU, verificaram-se 

documentos preenchidos indevidamente, conforme se detalhou a seguir. 

 

a) Receituários não datados, receituários com inclusão de datas por pessoa diferente 

da do médico e ausência de receituários. 

Da amostra analisada, verificaram-se vinte e quatro receituários não datados, quatro 

com datas preenchidas por pessoa diferente da do médico e ausência de dois receituários, 

conforme especificado nos quadros abaixo: 

 

Quadro 12 - Receituários não datados 
N.º Número do CNS Número da APAC Vigência da APAC 

01 ***000122387*** 

 

1613200017055 

 

20131202 a 20140228 

02 ***813555190*** 

 

1613200015955 

 

20131106 a 20140131 

 

03 ***002302427*** 1613200014899 

 

20131101 a 20140131 

 

 

04 ***002954211*** 

 

1613200011830 

 

20131001 a 20131231 

 

05 ***050050178*** 

 

1613200015361 

 

20131025 a  20131025 

 

06 ***000119059*** 

 

1613200016582 

 

20131202 a 20140228 

 

07 ***000118621*** 

 

1613200017176 

 

20131202 a 20140228 

 

08 ***002363335*** 1613200017100 20131202 a 20140228 



   

09 ***000123448*** 

 

1613200012149 

 

20131101 a 20140131 

 

10 

 

***002321093*** 

 

1613200014393 

 

20131010 a 20131231 

 

11 ***937914880*** 

 

1613200016549 

 

20131121 a 20140131 

 

 

12 ***050058583*** 

 

1613200017650 

 

20131216 a 20140228 

 

 

13 ***002309606*** 

 

1613200018111 

 

20131226 a 20140228 

14 ***002364524*** 

 

1613200018133 

 

20131226 a 20140228 

15 ***434321572*** 

 

1613200014756 

 

20131015 a 20131231 

 

 

16 ***050001040*** 

 

1613200015670 

 

20131104 a 20140131 

 

 

17 ***000123424*** 

 

1613200014052 

 

20131007 a 20131231 

18 ***434324945*** 

 

1613200012655 

 

20131101 a 20140131 

19 ***002370095*** 

 

1613200018100 

 

20131226 a 20140228 

20 ***004217134*** 

 

1613200014536 

 

20131014 a 20131231 

21 ***003436194*** 

 

1613200015581 

 

20130917 a 20131101 

22 ***000119037*** 

 

1613200017088 

 

20131202 a 20140228 

23 ***000122375*** 

 

1613200017231 

 

20131203 a 20140228 

 

24 ***007811468*** 

 

1613200016440 

 

20131113 a 20140131 

 

 

Quadro 13 -  Receituários datados por pessoa diferente da do médico 
N.º Número do CNS Número da APAC Vigência da APAC 

01 ***002350827*** 

 

1613200016550 

 

20131121 a 20140131 

02 ***328735880*** 

 

1613200017902 

 

20131223 a 20140228 

  

03 ***000123515*** 

 

1613200014998 

 

20131101 a 20140131 

04 ***050004145*** 

 

1613200014240 

 

20131009 a 20131231 

 

Quadro 14 – Ausência de Receituários 
N.º Número do CNS Número da APAC Vigência da APAC 

01 ***009827314*** 

 

1613200014140 

 

20131008 a 20131231 

 

02 ***000119050*** 

 

1613200016230 

 

20131112 a 20140131 

 

 

 

As fotos abaixo exemplificam os achados apontados. 



Foto 01: Receituário datado por pessoa 

diferente da do médico 

Foto 02: Recibo sem data 

 A alínea “C”, do artigo 35, da Lei n.º 5.991/73 (Dispõe sobre o controle sanitário 

do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 

providências), determina que somente será aviada a receita que contiver a data e assinatura 

do profissional, endereço do consultório ou da residência e o número de inscrição no 

respectivo CRM.  

Por sua vez o art. 27, § 1º, inciso IV, da Portaria n.º 1.554 estabelece que quando da 

solicitação de medicamentos, será obrigatória a apresentação de prescrição médica 

devidamente preenchida. 

Portanto, conclui-se a não observância dos dispositivos mencionados. 

b) Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos Especializados

(LME) não adequadamente preenchidos e ausentes.

Verificaram-se que em sessenta e três LME’s  constavam campos obrigatórios não 

preenchidos ou preenchidos de maneira incompleta. 

Dentre as principais ocorrências destacam-se: 

- Paciente que foi considerado como incapaz sem haver indicação do nome do seu

responsável (campo 13);

- Não preenchimento do campo 18 (responsável pelo preenchimento dos campos seguintes

da LME);

- Não preenchimento do campo 19 (Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou

responsável);

- Ausência de assinatura do responsável pelo preenchimento (campo 23).

Verificaram-se ausências dos LME’s referentes aos pacientes registrados com as 

numerações dos cartões do SUS ***00346194*** e ***050050178***. 

O art. 27, § 1º, inciso III, da Portaria n.º 1.554/2013 estabelece que quando da 

solicitação de medicamentos será obrigatório à apresentação do Laudo para Solicitação, 



Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido. 

  Logo, observou-se o descumprimento do dispositivo mencionado.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Determinar a SES que mantenha o processo dos pacientes organizados e 

com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da Portaria nº 1554 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 

pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 

providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Estrutura da CAF e programação dos medicamentos do Grupo 1. 
 

Fato 
 

A programação dos medicamentos do Grupo 1 (medicamentos sob responsabilidade 

de financiamento pelo Ministério da Saúde) é realizada pelos farmacêuticos da Farmácia 

de Dispensação de Medicamentos Especializados – FARMEX, subordinada à 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF/SESA. 

No regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, a CAF, faz parte da 

Unidade de Execução Programática, Seção III. Suas atribuições são as seguintes: 

“Artigo 28 – Ao Coordenador de Assistência Farmacêutica compete: 

I – definir a normatização da Assistência Farmacêutica no SUS/AP, adotando uma 

sistemática para seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, 

dispensação e controle. Considerando a padronização e diretrizes da Comissão Estadual 

de Assistência Farmacêutica, a fim de garantir a universalidade, equidade e integralidade 

da assistência de saúde à população. 



II – manter intercâmbio de parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde e órgãos 

vinculados de assistência à saúde no Estado; integrando-se ao sistema de pesquisa e 

produção de insumos, por órgãos governamentais e não governamentais que possam 

beneficiar a saúde da população. 

 

Artigo 29 – À Divisão de Administração e Controle compete: 

I – executar as atividades administrativas dentro da programação de aquisição, controle e 

distribuição de insumos farmacêuticos e imunobiológicos; 

II – executar os procedimentos administrativos de recebimento dos produtos doados e 

adquiridos pela rede pública do Sistema Único de Saúde/AP; 

III – executar os procedimentos administrativos para aquisição da matéria-prima para a 

produção e dispensação de medicamentos e correlatos; 

IV – providenciar e apoiar todos os procedimentos administrativos de manutenção, 

transporte e pessoal para o funcionamento da estrutura organizacional da Coordenadoria 

de Assistência Farmacêutica;  

 

A Farmácia de Medicamentos Especializados (FARMEX) é o setor da CAF que, 

dentre outras atividades, realiza as avaliações e as dispensações de medicamentos aos 

pacientes que recebem medicamentos do Grupo 1A (medicamentos com aquisição 

centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias Estaduais de Saúde) e 1B 

(financiados pelo Ministério da Saúde com transferência de recursos às Secretarias de 

Saúde dos Estados).  

Conforme Memorando nº 338/2014-CAF/SESA, disponibilizado a esta 

Controladoria, a metodologia de programação dos medicamentos do Grupo 1A segue o 

disposto na Portaria 1554/2013-MS. O Departamento de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/SCTIE/MS) encaminha 

trimestralmente o Ofício com planilhas requerendo informações de demanda dos 

medicamentos de aquisição centralizada. A FARMEX/CAF levanta as demandas e remete 

ao DAF/SCTIE/MS as informações requeridas no prazo determinado.  

Para a programação do Grupo 1B, a CAF/SESA solicita anualmente a projeção de 

demanda dos medicamentos deste grupo, realiza programação e elabora o termo de 

referência para aquisição dos medicamentos. Por fim, encaminha ao gestor da SESA/GEA 

pedido de autorização de compra e posterior remessa à Comissão Permanente de Licitação 

- CPL/SESA. A programação leva em conta o consumo médio mensal com acréscimo de 

20% para suprir eventual aumento da demanda. Os termos de referências são elaborados 

com estimativa de consumo para um período de 12 meses. 

Dos processos licitatórios realizados nos últimos 12 meses, cujos objetos foram o 

registro de preços para aquisição de medicamentos e que foram disponibilizados pela 

SESA/AP a esta Controladoria, foram identificados sete processos, todos na modalidade 

Pregão Eletrônico, nos quais os itens a serem adquiridos constam no Grupo 1B do Anexo I 

da Portaria GM/MS 2981, de 26/11/2009 e/ou Portaria 1554, de 30/09/2013, conforme 

quadro a seguir: 

 

Quadro 15 – Licitações realizadas pela SESA/AP para aquisição de medicamentos com 

itens do grupo 1B. 
Processo  Pregão Nº da ata de Registro de 

Preços 

Publicação da Ata 

2012/71383 02/2013 48/2013 24/10/2013 

17/12/2013 (retificação) 

2012/84796 09/2013 25/2013 08/08/2013 

2013/8934 12/2013 38/2013 26/09/2013 



2013/8932 19/2013 28/2013 18/09/2013 

2013/46616 52/2013 54/2013 13/12/2013 

2013/36042 56/2013 01/2014 28/01/2014 

2013/61664 91/2013 11/2014 30/05/2014 

 

Dos sete pregões analisados, três visavam atender demanda específica do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Pregões 02/2013, 56/2013 e 

91/2013) contemplando indistintamente medicamentos do grupo 1B (financiados pelo 

Ministério da Saúde com transferência de recursos às Secretarias de Saúde dos Estados) e 

do grupo 2 (medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde). Segundo 

informações do responsável pela CAF (CPF nº ***.413.612-**), as novas aquisições serão 

realizadas por grupo. O responsável disponibilizou cópia do Memorando 297/2014-

CAF/SESA, encaminhando para autorização do Secretário de Saúde um termo de 

referência cujo objetivo é atender demanda exclusiva de medicamentos do grupo 1B.  

Das programações analisadas relativas ao Grupo 1B, foram identificadas 

solicitações não atendidas principalmente por dificuldades no processo licitatório. No 

Pregão Eletrônico nº 002/2013, para não prejudicar o seguimento do certame, foi realizada 

a retirada de alguns medicamentos em razão da dificuldade de obtenção de custos 

estimados. Além disso, outros medicamentos não alcançaram êxito no pregão. As 

programações não atendidas que estavam incluídas nos pregões analisados foram as 

seguintes:  

 

Quadro 16 – Programações de medicamentos do Grupo 1B não atendidas. 

Pregão Eletrônico Medicamento Quantidade Motivo  

02/2013 Imunoglobulina 

humana 3g, injetável 

250 frascos-ampola Dificuldade na cotação 

02/2013 Risperidona 3 mg 5000 comprimidos  Dificuldade na cotação 

02/2013 Selegilina 5 mg 2000 comprimidos Dificuldade na cotação 

02/2013 Bromocriptina 2,5 mg 2000 comprimidos Cancelado por valor 

acima do estipulado 

02/2013 Ciproterona 50 mg 1000 comprimidos Cancelado por valor 

acima do estipulado 

02/2013 Galantamina 16 mg 600 cápsulas Nenhum fornecedor 

foi declarado vencedor 

02/2013 Galantamina 8 mg 1200 cápsulas  Nenhum fornecedor 

foi declarado vencedor 

02/2013 Hidroxiureia 500 mg 40000 cápsulas Cancelado por valor 

acima do estipulado 

02/2013 Imunoglobulina 

humana 6g, injetável 

300 frascos-ampola Nenhum fornecedor 

foi declarado vencedor 

02/2013 *Lamivudina 150 mg  2500 comprimidos Item deserto 

02/2013 Toxina Botulínica Tipo 

A 500 U 

50 frasco-ampolas Nenhum fornecedor 

foi declarado 

vencedor. 

09/2013 Gosserrelina 3,6 mg  500 seringas 

preenchidas 

Dificuldade na cotação 

09/2013 Gosserrelina 10,8 mg  960 seringas 

preenchidas 

Dificuldade na cotação 

56/2013 Imunoglobulina 

Humana 3 g 

250 frascos Cancelado na 

aceitação 

56/2013 Selegilina cloridrato 5 

mg 

2000 comprimidos Cancelado na 

aceitação 

91/2013 Imuniglobulina 

Humana 6 g 

300 frascos-ampola Cancelado na 

aceitação 

Fonte: Pregões Eletrônicos 02/2013, 09/2013, 12/2013, 19/2013, 52/2013, 56/2013 e 91/2013.  



* Medicamento pertencente ao Grupo 1B, conforme Portaria 2981/2009, ainda em vigor por ocasião da 

publicação do edital do Pregão 02/2013.  

 

Os itens não cotados no Pregão 002/2013 foram incluídos no Pregão nº 56/2013 e 

Pregão nº 91/2013. Os itens não cotados no Pregão nº 09/2013, foram incluídos no Pregão 

nº 52/2013.  

  Foi identificada também a desistência de fornecedor registrado na Ata nº 48/2013 

(Pregão Eletrônico nº 02/2013). A empresa Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. 

foi adjudicada para os itens 41 (Leuprorrelina 3,75 mg), 49 (Riluzol 50 mg), 50 

(Risperidona 1 mg) e 51 (Risperidona 2 mg), todos do grupo 1B. Em 05/11/2013 foi 

emitida nota de empenho 2013NE07551 para aquisição dos quatro itens citados, entretanto, 

em 05/11/2013, a empresa pediu cancelamento dos itens alegando que o valor ofertado não 

está em conformidade com preço viável para a empresa e que por erro de digitação fora 

proposto preço inexequível.  

  
##/Fato## 

 

2.2.2. Recebimento de medicamentos fora da validade mínima estabelecida no edital. 
 

Fato 
 

Nos editais dos processos licitatórios analisados foi constado que a SESA/AP inclui 

item específico acerca da validade dos medicamentos, a exemplo dos editais dos Pregões 

Eletrônicos n.º 02/2013, 09/2013, 12/2013, 19/2013 e 52/2013, que estabeleceram prazo de 

validade dos medicamentos não inferior a 80% do período expresso na embalagem 

original, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento. No 

Pregão Eletrônico n.º 56/2013 o prazo estipulado no edital foi de no mínimo 75% da 

validade do produto. Já no edital do Pregão Eletrônico n.º 91/2013, o prazo de validade 

estipulado foi não inferior a 70% do período expresso na embalagem original. 

Mediante comparação entre datas de fabricação e de validade, quando estas 

informações constam nas notas fiscais, e a data de recebimento dos medicamentos na CAF, 

foram contatados casos em que não houve cumprimento do período mínimo estabelecido, 

em afronta ao estabelecido nos editais regulamentadores dos processos licitatórios. 

Toma-se como exemplo o recebimento da triptorrelina 11,25 mg. Conforme 

indicações da Nota Fiscal n.º 12658, a triptorrelina tem validade de 1 ano e 6 meses 

(Fabricação: 28/02/2013; Validade: 28/08/2014). O medicamento foi recebido e conferido 

na CAF no dia 07/02/2014, mediante assinatura do servidor responsável pela conferência, 

faltando pouco mais 6 meses para atingir o prazo de vencimento estipulado na embalagem. 

Não foi cumprida a validade mínima de 80%, conforme estabelecido no edital regulador 

(Pregão Eletrônico nº 02/2013).   

Além disso, consta no processo de 2013/72747, fls. 47, acompanhando pedido de 

empenho em favor da empresa Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda., um despacho da 

CAF direcionado à Divisão de Apoio Administrativo da SESA/AP, informando a redução 

do quantitativo da triptorrelina 11,25 mg em razão da baixa demanda do medicamento em 

questão, além do que o mesmo deve ser administrado a cada 3 meses, aumentando assim o 

risco de vencimento dos medicamentos antes do seu efetivo uso. 

Situação semelhante ocorreu com recebimento da toxina botulínica tipo A pó 

liofilizado que, conforme indicações da nota fiscal n.º 13861, tem validade de 25 meses 

(fabricação: 01/11/2012 e validade 30/11/2014). Foi certificado o recebimento na CAF, 

pelo servidor responsável, em 20/12/2013, com apenas cerca de metade do prazo de 

validade estipulado no edital. 



Por todo o exposto, verifica-se que a CAF não está exigindo adequadamente o 

cumprimento da validade mínima estabelecida nos editais dos processos licitatórios, 

incorrendo em maior risco de perda de medicamentos em decorrência do vencimento da 

validade.   

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3. Condições impróprias de armazenamento dos medicamentos. 
 

Fato 
 

  Em inspeções físicas realizadas no estoque de medicamentos da Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica (CAF), em 20/08/2014, e na Farmácia de Medicamentos 

Especializados (FARMEX), em 27/08/2014, identificaram-se condições de armazenagens 

inadequadas em ambos os setores. 

 

1- Condições de armazenagem na CAF 

 

 Na CAF, identificaram-se caixas de medicamentos sobrepostas em desacordo com 

as boas práticas de armazenamento. 

 Apesar de existir um aparelho de ar condicionado na sala de armazenamento o 

mesmo não estava funcionando. A temperatura ambiente era de 33.5º C, superior ao 

máximo de 25º C (conforme bula dos medicamentos da amostra) estabelecidos para os 

medicamentos não termolábeis e 20º C para os termolábeis, fato que pode afetar a 

estabilidade dos medicamentos. 

 

 



  
Foto 03 – Caixas de medicamentos sobrepostas Foto 04 - Termômetro da 

sala de armazenamento 

da CAF 

 

 A responsável pelo estoque informou que não são realizadas medições de 

temperaturas de maneira constante e segura com registros escritos e que inexiste sistema de 

alerta que possibilite detectar defeitos em equipamentos de ar condicionado. 

Quanto aos medicamentos termolábeis, verificou-se que os mesmos estavam 

armazenados em refrigeradores, entretanto, de maneira inadequada, como por exemplo 

dentro de invólucros usados para transporte (caixas de papelão), embalagens plásticas e 

sem espaço para a circulação de ar. 

 Em um dos refrigeradores o termômetro apontava temperatura de 12.6º C, sendo 

que consoante as boas práticas de armazenamento, os medicamentos sujeitos à refrigeração 

(termolábeis) devem ser condicionados entre 2º C e 8º C, a exemplo do medicamento 

Adalimumabe.  

 As fotos abaixo demonstram o que foi relatado.  

 



  
Foto 05 - Caixa de transporte de  

medicamentos fechada, impedindo a 

refrigeração dos mesmos 

Foto 06- Refrigerador superlotado de 

medicamentos, dificultando a 

refrigeração. 

 
Foto 07 – Termômetro marcando temperatura superior a 8ºC. 



 

 

No momento da inspeção física, verificou-se que um dos motivos para a 

superlotação de medicamentos foi a existência de refrigeradores queimados e de uma 

câmara fria inativa. A equipe de auditoria entrevistou a responsável pelo controle de 

estoque a fim de saber as providências que a mesma tomou para solucionar o mau 

condicionamento dos medicamentos.  

 Na ocasião, a responsável (CPF n.º ***.942.832-**) disponibilizou cópia de 

memorandos, contendo relatórios anexos, informando sobre os problemas de 

armazenamento. 

 Os memorandos foram os seguintes: Memo interno 31/2014 – CAF/SESA de 

15/07/2014; Memorando n.º 292/2014-CAF/SESA, de 17 de julho de 2014; Memorando 

n.° 306/2014-CAF/SESA, de 21 de julho de 2014; Memorando n.º 413/2014 da CAF para 

o Apoio do Gabinete do Secretário de Saúde, de 16/07/2014; Memorando n.º 427/2014, de 

22/07/2014.  

  Após as análises dos memorandos mencionados, cabe tecer os comentários que 

seguem. 

 No Memorando interno 31/2014 os farmacêuticos titulares dos CPF’s de n.º 

***.976.172-** e n.º ***.128.367-** comunicaram à Administradora da CAF a perda de 

vários medicamentos em um mesmo refrigerador, que ao ser conferida a temperatura 

interna, apresentava 32.2º C.  A causa mencionada foi problema na rede elétrica. No 

referido memorando consta planilha com os medicamentos que foram considerados 

perdidos, dentre eles um medicamento do Grupo 1B, conforme detalhado no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 17- Perdas do medicamento do Grupo 1B  

Medicamento Programa Validade Qtde Valor Unit. R$ Valor 

To

tal 

Triptorrelina 

3,75 Mg 

Seringa 

CEAF Out/15 24 305,86 7.340,64 

Valor total da perda de Medicamentos do Grupo 1B 7.340,64 
Fonte: Memorando interno 31/2014-CAF/SESA 

 

Por meio dos memorandos enviados, a Administradora da CAF informou sobre os 

relatórios de perdas de medicamentos relatando que decorreram das condições inadequadas 

de armazenamento e deficiência na rede elétrica. 

Ressalta-se que no momento da inspeção física já haviam sido realizadas reformas 

na rede elétrica dos refrigeradores, entretanto, além de se verificar que em uma das salas 

onde estão instalados os refrigeradores encontra-se com paredes mal conservadas, 

constatou-se que as instalações elétricas não são exclusivas, conforme demonstrado nas 

fotos abaixo, estando conectados até cinco refrigeradores em uma mesma rede e com isso 

sujeitos a sobrecarga de energia elétrica. 

 

 



 
Foto 08- Instalação elétrica não exclusiva utilizada pelos refrigeradores. 

 
Foto 09: Refrigeradores queimados e os que estão funcionando ligados em rede não 

exclusiva. 

 

Além disso, verificou-se que os equipamentos frigoríficos não possuem uma rede 

alternativa de energia (gerador) para atender eventual falta de energia.  

Portanto, os refrigeradores continuam sujeitos à ocorrência de sobrecargas, bem 

como a eventuais falta de energia, tais situações, caso ocorram, poderão provocar novas 

perdas de medicamentos. 



Quanto à medição de temperatura nos refrigeradores, a responsável pelo estoque 

informou que não são realizadas medições diárias, não existindo registro escrito de tal 

acompanhamento.  

As boas práticas de estocagem de medicamentos do Ministério da Saúde estabelece 

que as medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira constante e segura, com 

registros escritos, portanto, o que foi observado está em desacordo com o documento 

mencionado.  

Ao ser questionada se os equipamentos de refrigeração possuem um sistema de 

alarme confiável que indique prontamente qualquer tipo de anormalidade em seu 

funcionamento, a responsável pelo estoque informou não existir. Tal fato demonstra uma 

fragilidade que pode corroborar para perdas de medicamentos.  

As boas práticas para estocagem de medicamentos do Ministério da Saúde prevê 

que as entradas e retiradas de medicamentos de qualquer equipamento frigorífico devem 

ser programadas antecipadamente, visando diminuir, ao máximo, as variações internas de 

temperatura. Entretanto, a responsável pelo controle de estoque informou que tal 

programação não é realizada.  

 

2- Condições de armazenagem na FARMEX 

 

 Em inspeção física realizada na FARMEX, em 27/08/2014, verificou-se que os 

medicamentos são armazenados na mesma sala onde são arquivadas as pastas dos 

pacientes e onde são feitas as avaliações dos mesmos. O fluxo de pessoas no local de 

armazenagem dos medicamentos é considerado um risco ao controle do estoque. Além 

disso, constatou-se a existência de produtos de limpeza próximo aos medicamentos. 

Na sala onde ficam armazenados os medicamentos não existe medidor de 

temperatura. 

 Verificou-se que o refrigerador não possui termômetro e que o mesmo é utilizado 

para armazenar água, sucos e frutas dos servidores. Logo, o mesmo é aberto com 

frequência, colocando em risco os medicamentos ali armazenados. As fotos abaixo 

demonstram o que foi relatado. 

 



 
Foto 10 - Visão panorâmica da sala de armazenamento de medicamentos na FARMEX 

  
Foto 11 - Produtos de limpeza próximo a 

medicamentos 

Foto 12- Garrafa de água e embalagem de 

suco no mesmo refrigerador que 

armazena medicamentos termolábeis. 

 

 Pelo que foi exposto, conclui-se que as condições de armazenagem de 

medicamentos  tanto na CAF quanto na FARMEX estão em desacordo com as boas 



práticas para estocagem do Ministério da Saúde, comprometendo a integridade dos 

medicamentos.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.4. Medicamentos do Grupo 1B com validade vencida. 
 

Fato 
 

Quando da realização da inspeção física realizada na CAF, em 20/08/2014, 

solicitou-se relatório dos medicamentos em estoque do Grupo 1. Foi disponibilizado 

relatório gerado no sistema Hórus com os saldos dos medicamentos estocados. Após 

análise do mesmo, verificaram-se os seguintes medicamentos do Grupo 1B com validades 

vencidas. 

 

Quadro 18- Medicamentos do Grupo 1B com validade vencida 
Medicamento Unidade Validade Lote Qtde Valor 

total 

Sildenafila Comp 20 MG Comp. 28/02/2014 20483002 7.305 85.176,30 

Sacarato de Hidróxido 

Férrico Solução Injetável EV 

20 MG/ML 5 ML 

Amp 30/11/2013 022011B 135 774,90 

Valor total de medicamentos com validade vencida  85.951,20 

Fonte: Relatório Sistema Hórus gerado em 17/08/2014. 

 

O montante apurado de medicamentos com validade vencida foi de R$ 85.951,20. 

Tal fato, demonstra fragilidade da CAF em gerenciar as programações de aquisições e 

dispensações de medicamentos já que o total de medicamentos vencidos é considerado 

elevado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.5. Ausência de plano de gerenciamento de resíduos.  
 

Fato 
 

Em inspeção física na CAF, questionou-se a responsável pelo estoque sobre o 

destino dado aos medicamentos com validades vencidas e aos que foram considerados 

como perdidos. Em resposta, a responsável informou que não existe contrato com empresa 

recolhedora de resíduos de serviços de saúde e que os mesmos encontravam-se 

armazenados em uma sala. 

A equipe de auditoria teve acesso à entrada da sala, mas não conseguiu adentrar 

pelo fato de ela estar abarrota de caixas, conforme demonstrado nas fotos abaixo, não 

sendo possível listar todos os medicamentos estocados, nem a qual grupo pertencem. O 

estoque de medicamentos vencidos não se limita aos itens listados no item 2.2.7.   

  

  
Foto 13 – Caixas impedindo a entrada  na 

sala 

Foto 14- Sala abarrotada de medicamentos 

vencidos e considerados perdidos. 

 

A agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama) são os órgãos competentes para orientar, definir regras e regular 

a conduta dos diferentes agentes, no que se refere à geração e ao manejo de resíduos de 



serviços de saúde, com o objetivo de preservar a saúde e o meio ambiente, garantindo a 

sustentabilidade. 

A Anvisa, por meio da Resolução RDC n.º 306, de 2004, dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde a ser observado em todo território 

nacional, seja na área privada, seja na área pública. 

O Conama, por meio do art. 4º, da Resolução n.º 358, de 2005, define a 

obrigatoriedade dos serviços de saúde em elaborar o plano de gerenciamento de seus 

resíduos. 

A CAF, por prestar serviços relacionados à saúde humana e se enquadrar na 

definição estabelecida no art. 1° da Resolução Conama n.º 358 bem como estar sujeita à 

Resolução da Anvisa  RDC n.º 306, deve observar os normativo mencionados, entretanto 

não possui o plano de gerenciamento de seus resíduos, conforme constatado em inspeção 

física e informado pela responsável pelo controle de estoques. 

Diante do exposto, conclui-se que a CAF não vem dando o tratamento adequado 

para os resíduos gerados de suas atividades. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

  Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.6. Estoque com divergências entre o físico e o controlado. 
 

Fato 
 

No dia 20 de agosto de 2014, a equipe de auditoria realizou comparação entre os 

estoques de medicamentos registrados no sistema Hórus e o físico localizado na CAF. 

No momento da contagem física, a responsável pelo controle do estoque de 

medicamentos (CPF n.º ***.942.832-**) acompanhou a equipe de auditoria da CGU. 

Verificaram-se divergências entre o registrado no sistema e o físico dos seguintes 

medicamentos do Grupo 1. 

 

Quadro 19 – Diferenças entre o registrado e o físico.  

Medicamento Unidade 
Registro do 

Controle (B) 

Contagem 

Física (A) 

Diferença 

percentual 

[(A-B)/A] 

Hemitartarato de 

Rivastigmina 3,0 mg 

Cápsula 4.110 4.200 2,14 % 

Imunoglobina Humana Frasco 307 297 -3,37 % 



5g 

 

Na contagem física do medicamento Hemitartarato de Rivastigmina 3,0 mg, 

verificou-se quantidade superior ao registrado no sistema no percentual de  2,14 %. Logo, 

para esse medicamento, os registros estão inferiores à quantidade existente. 

Quanto ao medicamento Imunoglobina Humana 5g, verificou-se que a contagem 

física estava inferior ao registrado no sistema no percentual de 3,37 %.  

Diante do que se constatou, verificou-se fragilidade nos controles de estoque dos 

medicamentos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.7. Recibos de entregas sem identificação dos Números das APAC'S. 
 

Fato 
 

 Verificaram-se ausências da numeração das APAC’S nos recibos de dispensação 

para os pacientes destacados abaixo. 

 

Quadro 20 - Recibos sem numeração das APAC’S 

Número do 

Cartão Nacional 

de Saúde. 

Número da APAC. 
Data de Início Validade 

APAC 
Data de Fim Validade APAC 

***723336130*** 1613200012952 20131001 20131231 

***813555190*** 1613200015955 20131106 20140131 

***328735880*** 1613200017902 20131223 20140228 

***315336390*** 1613200017022 20131201 20140228 

***937914880*** 1613200016549 20131121 20140131 

***306650735*** 1613200016780 20131126 20140131 

***009384744*** 1613200014349 20131010 20131231 

***004694063*** 1613200014195 20131009 20131231 

***002871425*** 1613200014943 20131018 20131231 

***205189840*** 1613200015262 20131023 20131231 

***506590831*** 1613200015438 20131101 20140131 

***434313157*** 1613200016626 20131121 20140131 

***434321571*** 1613200016868 20131127 20140131 

***434321572*** 1613200014756 20131015 20131231 



***434324925*** 1613200015031 20131101 20140131 

***434324945*** 1613200012655 20131101 20140131 

***000118488*** 1613200017330 20131204 20140228 

***000118608*** 1613200013997 20131004 20131231 

***000118613*** 1613200016263 20131112 20140131 

***000119038*** 1613200012787 20131001 20131231 

***000119046*** 1613200012908 20131001 20131231 

***000119053*** 1613200016318 20131112 20140131 

***000119059*** 1613200016582 20131202 20140228 

***000122370*** 1613200014250 20131009 20131231 

***000122377*** 1613200017814 20131217 20140228 

***000122387*** 1613200017055 20131202 20140228 

***000123424*** 1613200014052 20131007 20131231 

***000123520*** 1613200016978 20131129 20140131 

***000955443*** 1613200015812 20131106 20140131 

***002302427*** 1613200014899 20131101 20140131 

***002309606*** 1613200018111 20131226 20140228 

***002309625*** 1613200014866 20131018 20131231 

***002319070*** 1613200015130 20131101 20140131 

***002320165*** 1613200017319 20131204 20140228 

***002321093*** 1613200014393 20131010 20131231 

***002321261*** 1613200018023 20131223 20140228 

***002322456*** 1613200014371 20131010 20131231 

***002331568*** 1613200017990 20131223 20140228 

***002333538*** 1613200017517 20131206 20140228 

***002334095*** 1613200014130 20131008 20131231 

***002340943*** 1613200017396 20131204 20140228 

***002348251*** 1613200016274 20131112 20140131 

***002350827*** 1613200016550 20131121 20140131 

***002352400*** 1613200016593 20131121 20140131 

***002361668*** 1613200017132 20131202 20140228 

***002362374*** 1613200013766 20131002 20131231 

***002363156*** 1613200016296 20131112 20140131 

***002363335*** 1613200017100 20131202 20140228 

***002366986*** 1613200014217 20131009 20131231 

***002375164*** 1613200017320 20131204 20140228 

***002375355*** 1613200014437 20131011 20131231 

***002377571*** 1613200014900 20131018 20131231 

***002390137*** 1613200017946 20131223 20140228 

***002721429*** 1613200017165 20131202 20140228 

***002778631*** 1613200016880 20131127 20140131 

***002793156*** 1613200013690 20131002 20131231 

***002917037*** 1613200017913 20131223 20140228 

***002946814*** 1613200013843 20131002 20131231 

***002946827*** 1613200015174 20131021 20131231 

***002954211*** 1613200011830 20131001 20131231 

***002958460*** 1613200018089 20131223 20140228 

***002977957*** 1613200017979 20131223 20140228 

***003403125*** 1613200016351 20131113 20140131 

***003412931*** 1613200014294 20131010 20131231 

***003435422*** 1613200017858 20131217 20140228 

***003436194*** 1613200015581 20131101 20140131 



***003492086*** 1613200017760 20131217 20140228 

***003736713*** 1613200016604 20131121 20140131 

***003946264*** 1613200014503 20131014 20131231 

***004018573*** 1613200013854 20131002 20131231 

***004036194*** 1613200017847 20131217 20140228 

***004217134*** 1613200014536 20131014 20131231 

***050004057*** 1613200015053 20131101 20140131 

***050010761*** 1613200016164 20131201 20140228 

***050021097*** 1613200013975 20131004 20131231 

***050047374*** 1613200018078 20131223 20140228 

***050050178*** 1613200015361 20131025 20131231 

***050058583*** 1613200017650 20131216 20140228 

 

 A prática verificada demonstra uma fragilidade nos controles, pois dificulta a 

identificação do recibo à respectiva APAC. 

 O art. 39 da Portaria n.º 1.554/2013 estabelece que no ato de dispensação, o recibo 

de dispensação do medicamento deverá ser devidamente preenchido e assinado, devendo 

conter, no mínimo, os dados constantes no modelo apresentado no Anexo IV da referida 

Portaria.  

 Diante do que se constatou, conclui-se pela inobservância do dispositivo 

mencionado.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

  Por meio do Ofício n.º 27.742/2014/CGU-Regional/AP/CGU-PR, foi encaminhado 

o relatório preliminar à SESA, bem como foram solicitadas manifestações adicionais ao 

fato, entretanto não houve manifestação da mesma. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo 

fato.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais. 

Constatou-se prejuízo de R$ 92.668,45 referente aos itens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 

referente a compras de medicamentos com preço acima do PMVG, medicamentos 

adquiridos sem isenção fiscal de ICMS, identificação de medicamentos vencidos e perdas 

decorrentes de mau armazenamento. 
 

 

__________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Amapá 

 




