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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/10/2014 a 27/11/2014 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 Palmas/TO. 
 
A ação fiscalizada destina-se a buscar 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. 

Nos trabalhos de campo foram avaliados processos de licitações e pagamentos de 
medicamentos, as condições de armazenagem e controle dos componentes, além do acesso 
dos beneficiários à política de saúde, sendo entrevistada uma amostra de usuários da 
Assistência Farmacêutica e verificada a regularidade documental das pastas dos mesmos 
entrevistados.  

 

 

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 autenticação nos documentos apresentados pelos beneficiários no 
momento do cadastro. 
 
Fato 
 
Verificou-se que os documentos de identificação apresentados pelos pacientes não 
possuem comprovante de autenticidade, conforme orienta a Portaria MS nº. 1.554/2013: 
 

Art. 27. A solicitação corresponde ao pleito por medicamentos, pelo paciente ou 

seu responsável, em um estabelecimento de saúde definido nos termos do art. 24. 

§ 1º Para a solicitação, será obrigatória a presença do paciente ou seu 

responsável e a apresentação dos seguintes documentos do paciente: 

......................................................................................................................... 

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

da solicitação atestar a autenticidade de acordo com o documento original de 

identificação; 

De acordo com a legislação, o próprio servidor responsável pelo recebimento da 
documentação, deverá atestar a sua autenticidade. Não foram constatados em nenhum dos 
processos analisados a realização do atesto. Foram analisados 144 processos de 
beneficiários, dos quais em 7 casos as cópias dos documentos de identidade haviam sido 
autenticadas em cartório, prática que dispensa o atesto do servidor da Assistencia 
Farmacêutica, mas que não deve se tornar rotineira, uma vez que é dispendiosa para o 
beneficiário do Programa.    
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201408236/004 de 03/11/2014 foi solicitado ao 
gestor esclarecimentos sobre a falta de atesto dos documentos apresentados pelos 
beneficiários do Programa. A Secretaria Estadual de Saúde enviou o 
Ofício/SESAU/GASEC/Nº 11/2014 de 05/11/2014 com a seguinte resposta: 
 
“Justificamos que de acordo com a orientação recebida em treinamento do Ministério da 
Saúde na implementação do Hórus, que os servidores cadastrados terão fé publica de 
realizar a conferência dos documentos com o original apresentados pelos beneficiários do 
CEAF-TO. Informamos ainda que após a publicação da portaria MS Nº 1.554/2013 o 
CEAF-TO não recebeu treinamento e repasse de informações em serviço pelo Ministério 
da Saúde, neste sentido solicitamos informações a respeito do tema por email anexo 
referente ao descrito no item 2 artigo 27 da Portaria quanto a solicitação do atesto a 
autenticidade aos responsáveis no MS.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 
A legislação é clara quanto à necessidade de atestar a autenticidade do documento de 
identificação. Procedimento que deve ser feito pelo próprio servidor encarregado de 
receber a documentação, sem que haja custos para o beneficiário. 
 
Tal procedimento é possível, pois como acertadamente escreveu o gestor, o servidor 
público possui fé publica, podendo atestar a veracidade de um documento.  
 
Mesmo entendendo que ao receber a cópia do documento de identidade o servidor realize a 
conferência com o original, tal procedimento deve ser registrado para que não haja dúvidas 
em uma futura conferência.   
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos que determine às SES - Secretarias Estaduais de Saúde a manter o processo 
dos pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da 
Portaria nº 1554. 
 
 
2.1.2. Remessa de medicamentos do Grupo 1A está de acordo com o informado pelo 
Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 
Foram analisadas 14 remessas de medicamentos do Grupo 1A, enviados à Secretaria 
Estadual de Saúde pelo Ministério da Saúde, de um total de 45 envios. Constatou-se que a 
SES recebeu os medicamentos em conformidade com as remessas do MS. 
 
Segundo informações repassadas pelo Gestor, por meio do Ofício nº 
11/SESAU/GASEC/Nº 11/2014, de 05/11/2014, parte dos medicamentos incluídos na 
pauta de remessa do MS para o 1º trimestre de 2013, foram enviados em dezembro de 
2012, sendo eles: 
 

Medicamento Data de envio Quantidade Nº do 
documento do 
MS 

Olanzapina 10 
mg 

1º trimestre de 
2013 

17.276 
comprimidos 

405/2012 

Olanzapina 10 
mg 

1º trimestre de 
2013 

7.504 
comprimidos 

271/2012 

Quetiapina 25 
mg 

1º Trimestre de 
2013 

196 
comprimidos 

268/2012 

Miclofenolato 
de Mofetila 500 
mg 

1º Trimestre de 
2013 

5.050 
comprimidos 

402/2012 

 Fonte: Remessas de medicamentos do MS. 

    
##/Fato## 



2.1.3. Foi constatada falta de 4 medicamentos nos estoques da Secretaria Estadual de 
Saúde, sendo eles Budesonida 200 mcg, Metotrexato 2,5 mg, Risendronato de Sódio 
35 mg e Atorvastatina 20 mg. 
 
Fato 
 
Constatou-se por meio de questionamentos à Secretaria Estadual de Saúde que alguns 
medicamentos não foram entregues pelos vencedores dos processos licitatórios ou foram 
itens desertos. Conforme o Ofício/SESAU/GASEC/Nº 8893/2014, de 14/10/2014, os 
medicamentos Cloraquina 250 mg, Sulfassalazina 500 mg, Metotrexato 2,5 mg, Sulfato de 
hidroxocloroquina 400 mg não tiveram a solicitação atendida em 2013 por fracasso ou 
desistência nos processos de aquisição. Em 2014, o problema aconteceu para os 
medicamentos budesonida 200 mcg, risendronato de sódio 35 mg e genfibrosila 600 mg. 
 
Quando existem problemas na compra de medicamentos, o Governo Estadual adota 
medidas para permutar medicamentos com outros Estados ou orientar os médicos a receitar 
medicamentos similares disponíveis, respeitando as diretrizes dos protocolos médicos. 
 
Segundo o gestor o desabastecimento de alguns medicamentos não trouxe prejuízo para o 
atendimento aos beneficiários. Contudo essa informação não se confirmou quando 
efetuada a entrevista com os beneficiários, uma vez que pacientes relataram a falta de 
Budesonida 200 mcg, fato que afetou o andamento do tratamento. 
 
Analisando o controle de estoque para o dia 30/10/2014, verifica-se que o medicamento 
Budesonida 200 mcg ainda não se encontrava em estoque e o único procedimento do 
governo estadual foi notificar o fornecedor faltoso. Sem aplicar até o momento as sanções 
previstas em Lei. 
 
Dois outros medicamentos relatados no Ofício nº 8.893/2014 também estavam em falta até 
julho de 2014 e ainda não constam no controle de estoque apresentado pela Secretaria 
Estadual de Saúde à equipe de auditoria durante os trabalhos de campo, são eles: 
Metrotrexato 2,5 mg e Risendronato de Sódio 35 mg.  
 
Na amostra utilizada para entrevistar os beneficiários do programa não constava ninguém 
que se utiliza desses dois medicamentos, por essa razão em nenhuma entrevista realizada 
foi relatada a falta dos dois componentes. 
 
O medicamento Atorvastatina 20 mg não foi citado pelo Gestor como faltoso, mas citado 
por um beneficiário entrevistado como “não entregue”.  Na vistoria realizada pela equipe 
de fiscalização no almoxarifado foi constatado que o referido medicamento ainda se 
encontra em falta no estoque da SES. 
 
Sendo assim foi constatada a falta de 4 medicamentos no estoque da SES, ausências que se 
perpetuam ao longo dos meses, prejudicando o tratamento médico dos beneficiários.   
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Utilizando-se da Solicitação de Fiscalização nº 201408236/001, de 08/10/2014, foi 
questionado sobre a programação/solicitação não atendida no período de julho de 2013 a 
junho de 2014. 



A resposta foi dada por meio do Ofício/SESAU/GASEC/Nº 8893/2014, de 14/10/2014, 
descrita abaixo: 
 
“O exercício de 2013, no que tange a solicitação não atendidas por motivo de fracasso e 
desistência nos processo de aquisição para os medicamentos; cloraquina 250 mg, 
sulfassalazina 500 mg, metotrexato 2,5 mg, sulfato de hidroxocloriquina 400 mg do 
processo 717/2013. No exercício de 2014 no que se refere a solicitações não atendidas por 
motivo de descumprimento dos fornecedores no ato da entrega dos medicamentos, 
budesonida 200 mcg processo 169/2014, risendronato de sódio 35 mg processo 1569/2014, 
genfibrosila 600 mg processo 1569/2014.” 
 
Para elucidar o impacto da falta dos medicamentos, solicitou-se por meio da SF nº 
201408236/002 informar se houve paralisação na distribuição de medicamentos para o 
beneficiário final e quais são as medidas adotadas para correção do problema. 
 
Como resposta a SES enviou o Ofício/SESAU/GASEC/ nº 063029/2014, de 24/10/2014: 
 
“No que se refere à programação / solicitação não atendidas para os exercícios 2013/2014, 
informamos que as medidas adotadas aos processos desertos de ata de registro de preços 
dos medicamentos citados no Ofício/SESAU/GASEC/Nº 8893/2014, foram adotados as 
seguintes providencias: compra emergencial para os referidos itens, solicitação de 
remanejamento a titulo de empréstimos a outros Estados através do Ministério da Saúde. 
Orientação aos médicos prescritores e beneficiários quanto à migração para outros 
medicamentos previstos no elenco para a mesma patologia.”  
 
Por fim, foi solicitada, por meio da SF nº 201408236/004 de 03/11/2014, a apresentação 
dos períodos em que houve falta dos medicamentos citados no Ofício/SESAU/GASEC/Nº 
8893/2014 (informando a data de término do medicamento, a data em que o medicamento 
foi reposto e quantos dias a Assistência Farmacêutica ficou sem o produto). 
 
A resposta foi dada por meio do Ofício/SESAU/GASEC/Nº 11/2014, de 05/11/2014: 

1. Segue a justificativa dos medicamentos que apresentaram dificuldade na aquisição 

MEDICAMENTO HITORICO 
PROCESSO 

DATA 
RECEBIMENTO 

JUSTIFICATIVA 

Cloroquina 250mg 21/ago/13, compra 
emergencial com 
inexistência de 
posposta. 

10 de julho/2014 após 
homologação de ata de 
registro nº 1569/2014. 

Remanejamento de 
outro Estado para 
atendimento ao 
beneficiário. 

Sulfassalazina 500mg 21/ago/13, compra 
emergencial com 
inexistência de 
posposta. 

21 de julho/2014 após 
homologação de ata de 
registro 1569/2014. 

Os beneficiários 
cadastrados foram 
orientados e 
conduzidos a outros 
tratamentos disponível 
no CEAF respeitando 
as diretrizes dos 
protocolos. 

Metrotrexato 2,5mg 21/ago/13, compra Sem cotação após Os beneficiários 



   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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emergencial com 
inexistência de 
posposta. 

todas as tentativas de 
compra emergencial e 
ata de registro de 
preço. 

cadastrados foram 
orientados e 
conduzidos a outros 
tratamentos disponível 
no CEAF respeitando 
as diretrizes dos 
protocolos. 

Sulfato de 
hidroxicloroquina 
400mg 

21/ago/13, compra 
emergencial com 
inexistência de 
posposta. 

26/ago/2014 após 
homologação de ata de 
registro nº 3153/2014. 

Os beneficiários 
cadastrados foram 
orientados e 
conduzidos a outros 
tratamentos disponível 
no CEAF respeitando 
as diretrizes dos 
protocolos. 

Budesonida 200mcg As solicitações de 
aquisições não 
atendidas por motivo 
de descumprimento 
dos fornecedores no 
ato da entrega dos 
medicamentos. 

Processo 1569. 
06/dez/2013 ata de 
registro nº080/2013. 

Notificação nº73/2014 
comprovando as 
razões do 
descumprimento para a 
empresa que ofertou a 
proposta de aquisição. 
O desabastecimento 
não trouxe prejuízo no 
atendimento dos 
beneficiários. 

Risendronato de sódio 
35mg 

As solicitações de 
aquisições não 
atendidas por motivo 
de descumprimento 
dos fornecedores no 
ato da entrega dos 
medicamentos. 

Baixa do processo 
1569/2014 não 
entregue. Baixa do 
processo de ata 
nº085/2013 

Notificação nº67/2014 
comprovando as 
razões do 
descumprimento para a 
empresa que ofertou a 
proposta de aquisição. 
O desabastecimento 
não trouxe prejuízo no 
atendimento dos 
beneficiários. 

Genfibrosila 600mg As solicitações de 
aquisições não 
atendidas por motivo 
de descumprimento 
dos fornecedores no 
ato da entrega dos 
medicamentos. 

Processo nº 1569/2014 
não entregue. ata de 
registro de preço 
080/2013. 

Notificação nº71/2014 
comprovando as 
razões do 
descumprimento para a 
empresa que ofertou a 
proposta de aquisição. 
O desabastecimento 
não trouxe prejuízo no 
atendimento dos 
beneficiários. 



É notório que a falta de medicamento gera problemas no tratamento dos pacientes, 
comprometendo a saúde dos beneficiários do programa. Mas o problema é agravado pela 
inércia do Gestor Estadual em aplicar as penalidades previstas na Legislação para casos em 
que o produto não é entregue ou é entregue fora das especificações. 
 
Apesar da Notificação nº 73/2014 conter o prazo de entrega do medicamento em 24 horas 
contadas da data de recebimento do expediente, a empresa não entregou o medicamento e a 
SES não providenciou sanções contra a empresa devedora.  
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure as causas da ausência de 
medicamentos, com as devidas apurações de responsabilidades, se for o caso, tendo em 
vista que a falta de insumos pode ser prejudicial ao paciente. 
 
 
2.1.4. Três beneficiários dos 125 entrevistados relataram que houve falta de 
medicamentos no período de julho de 2013 a junho de 2014, sendo relatada a falta de 
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg e Atorvastatina 20 mg. 
 
Fato 
 
Em entrevistas realizadas com 125 pacientes, três relataram a falta de medicamentos dentro 
do período de julho de 2013 a julho de 2014. Destaca-se também que 26 beneficiários 
relataram falta de medicamentos no período anterior a junho de 2013. 
 
No período de julho de 2013 a julho de 2014 os pacientes prejudicados foram: 
 
Quadro I: Pacientes que relataram a falta de medicamentos no período de julho de 2013 a 
julho de 2014.  

Número do Cartão 
Nacional de Saúde 

Descricao Medicamento 

***20914864**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 

400 MCG (POR CAPSULA INALANTE) 

***87672094**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 

400 MCG (POR CAPSULA INALANTE) 

***00105019**** 
ATORVASTATINA 20 MG (POR 

COMPRIMIDO) 
Fonte: Contato telefônico 

 
Nos três casos o tratamento foi prejudicado pela falta do medicamento. 
 
É importante destacar que em vistoria feita no estoque da SES se verificou que esses 
medicamentos citados no quadro acima não estavam disponíveis no almoxarifado estadual, 
portanto o prejuízo aos pacientes prossegue. 
 
Beneficiários também relataram a falta de medicamentos no período anterior a julho de 
2013, sendo que 25 dos 125 entrevistados reclamaram da ausência de medicamentos. 
Destaca-se que entre esses 25 pacientes se encontram os três beneficiários que relataram a 
falta de medicamento após julho de 2013, citados anteriormente. 
 



Quadro II: Pacientes que relataram a falta de medicamentos no período anterior a julho de 
2013   

Número do Cartão 
Nacional de Saúde 

Descricao Medicamento 

***20914864**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***87672094**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***44825869**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***28441648**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***72567479**** 
LAMOTRIGINA 100 MG (POR 

COMPRIMIDO) 
***16027745**** RILUZOL 50 MG (POR COMPRIMIDO) 

***19159200**** 
LEFLUNOMIDA 20 MG (POR 

COMPRIMIDO) 

***33089664**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***96073498**** 
ATORVASTATINA 20 MG (POR 

COMPRIMIDO) 

***30555557**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***80341976**** 
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 G 

INJETAVEL (POR FRASCO) 
***43410695**** PANCREATINA 10.000 UI (POR CAPSULA) 

***43410696**** ACITRETINA 25 MG (POR CAPSULA) 

***43410773**** 
ATORVASTATINA 20 MG (POR 

COMPRIMIDO) 

***43410908**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***00019910**** 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 

***00040100**** 
LEFLUNOMIDA 20 MG (POR 

COMPRIMIDO) 

****00104775**** 
CABERGOLINA 0,5 MG (POR 

COMPRIMIDO) 

***00104942**** 
BUDESONIDA 200 MCG (POR CAPSULA 

INALANTE) 

***00105019**** 
ATORVASTATINA 20 MG (POR 

COMPRIMIDO) 

***00105469**** 
MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG 

(POR COMPRIMIDO) 

***00118059**** 
MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG (POR 

COMPRIMIDO) 
***00270737**** HIDROXIUREIA 500 MG (POR CAPSULA) 

***00396596**** 
FLUDROCORTISONA 0,1 MG (POR 

COMPRIMIDO) 
***00400140**** RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO) 

Fonte: Contato Telefônico 
 
   
##/Fato## 
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Foi solicitado por meio da SF 201408236/007 justificativas sobre a interrupção na entrega 
dos medicamentos para os beneficiários citados anteriormente. Como justificativa foi 
enviado o Ofício/SESAU/GASEC/Nº 5/2014, de 25/11/2014: 
 
“1.  De acordo com o que dispõe na portaria nº1554 de 30 de julho de 2013 no 
que se refere ao cronograma de distribuição referente programação anual para aquisição 
centralizada de medicamentos de responsabilidade do Ministério da Saúde, que ocorre 
trimestralmente de cada ano, sendo o quantitativo de medicamentos a ser repassados à 
Secretaria de Saúde, atende aos beneficiários de continuidade com cadastro ativo, ou seja, 
APAC vigente, no entanto para os processos com “inclusão de medicamentos e ou 
adequação na apresentação do cadastro” são considerados processos com nova solicitação, 
esse beneficiário deve aguardar o tempo de espera até a disponibilidade do estoque, que 
são atendidos com remessa complementar enviada pelo Ministério da Saúde, somente após 
o recebimento das remessas os medicamentos são dispensados aos beneficiários. O 
CEAF/MS atende uma demanda espontânea logo o estoque previsto está vinculado ao 
cadastro ativo na apresentação vigente. Os medicamentos de aquisição da Secretaria de 
Saúde atende as regras estabelecidas nas atas de registros previstas na programação 
estadual, as remessas são atendidas por empenho, a partir da entrega os medicamentos são 
liberados por distribuição nas unidades para dispensação aos beneficiários de continuidade, 
após esse atendimento os demais processos de inclusão são liberados.  Segue as 
justificativas referentes aos medicamentos centralizados dos beneficiários previstos no 
documento citado da auditoria da controladoria (CGU). 
 Medicamentos Centralizados – Ministério da Saúde  

Leflunomida 20 mg 
Grupo 1A 

209191592000008 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Alfaepoetina 4000UI 
SOL INJ Grupo 1 A 

209360814190018 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Adalimumabe 
40mg/ml sol inj 
Grupo 1 A 

201187703350001 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Leflunomida 20mg 
comp Grupo 1A 

898000420414624 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Alfaepoetina 4000UI 
sol. Inj. Grupo 1A 

898001054692566 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 



complementar. 

Rivastigmina 4,5 mg 
cps Grupo 1 A 

898001049386673 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Rivastigmina 1,5 mg 
Grupo 1 A 

125475712360002 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Micofenolato de 
Sódio  

898001180599626 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Olanzina 5mg comp 
Grupo 1 A 

898001049396172 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

Imonuglobulina 
Humana 5g inj 
Grupo 1 A 

705803419769138 Finalização do 
tratamento conforme 
protocolo. 

Etanercepte 50mg inj 
Grupo 1A 

898001054651134 Processo atendendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT).   
Não liberando no 
período. Remessa 
complementar. 

 
 
A responsabilidade definida para a Secretaria do Estado da Saúde no que se refere ao 
grupo 1B programação anual de aquisição por transferência de recurso. O quantitativo de 
medicamentos estimados a serem adquirido são previstos em ata de registro de preço 
considerando-se a média da quantidade aprovada por medicamento de acordo com o 
numero de usuários e dispensações realizadas no mês, acrescido de um estoque estratégico 
respeitando a serie histórica de consumo de cada medicamento. As solicitações dos 
respectivos medicamentos ocorrem de acordo com a demanda espontânea de CEAF 
(cadastro, aprovação, liberação e dispensação). 
Medicamentos de Aquisição da Secretaria de Saúde  

Calcitriol 0.25mcg 
grupo 2 

898002354408201 Não liberando atendo 
aos critérios do 
Protocolo (PCDT). 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

200876720940002 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 



Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

201448258690008 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Acitretina 25mg cps 
Grupo 1 b 

801434106967362 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

898000199104710 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

204136858900009 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

801434109086545 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

70430555576492 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Hidroxiuréia 500mg 
cap Grupo 1B 

898002925940996 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

101209148640002 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Hidroxiuréia 500mg 
cap Grupo 1B 

898002707377645 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Sildenafila 20mg 
Grupo 1 B 

8980500032664461 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Atorvastatina 20mg 
comp Grupo 2 

801434107736739 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Pancreatina 10.000UI 
cap Grupo 1B 

801434106956980 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Isotretinoina 20mg 
Grupo 2 

89800190138982 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Riluzol 50mg Grupo 
1 B 

209160277450018 Processo sem vigência 
“Não renovado para 
continuidade do 
tratamento.” 

Atorvastatina 20mg 
comp Grupo 2 

209960734980009 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

203284416480003 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Atorvastatina 20mg 
comp Grupo 2 

898001050195347 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Toxina Botulinica 
Tipo A 100UI Grupo 
1B 

801434199831881 Processo sem vigência 
“Não renovado para 
continuidade do 
tratamento.” 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 

209330896640004 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 



cap Grupo 2 

Formoterol 12 
Budesonida 400mcg 
cap Grupo 2 

898001049422726 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Fludrocortina 0,1mg 
comp Grupo 2 

898003965964439 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Somatropina 4UI sol. 
Inj Grupo 1 B 

898003253121811 Sem interrupção no 
estoque, possível 
dificuldade na 
documentação. 

Atorvastatina 20mg 
comp Grupo 2 

100465091830009 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Mesalazina 400mg 
comp Grupo  

209612854720009 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Cabergolina 0,5mg 
comp Grupo 1 B 

209209880020000 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Cabergolina 0,5mg 
comp Grupo 1 B 

898001047757380 Regularizado o 
estoque medicamento 
disponível. 

Riperidona 2mg comp 
Grupo 1 B 

89800400146863 Processo sem vigência 
“Não renovado para 
continuidade do 
tratamento.” 

Octreotida LAR 
30mg  

209592380550001 Processo sem vigência 
“Não renovado para 
continuidade do 
tratamento.” 

Lamotrigina 100mg 
comp Grupo 2 

206725674790006 Processo de 
continuidade Sem 
interrupção no 
estoque, possível 
dificuldade na 
documentação. 

” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao justificar a falta de entrega de medicamentos para os beneficiários, a Secretaria 
Estadual de Saúde dividiu a explicação em dois pontos. Primeiro se refere a aqueles que 
recebem medicamentos do grupo 1A, ou seja, de responsabilidade do Ministério da Saúde. 
Nos onze casos citados a falta foi informada ao MS e aguardou-se remessa complementar. 
O gestor informou ainda que o MS não envia medicamentos para formação de estoque 
local das substâncias, sendo assim demora tempo atender pacientes recém-cadastrados no 
programa ou pacientes antigos que mudaram de medicamento recentemente. É importante 
destacar que estes onze beneficiários não foram citados na Solicitação de Fiscalização nº 
201408236/007. 
   
Assim a responsabilidade do prejuízo causado aos beneficiários é do Ministério da Saúde. 
Contudo em 26 casos a falha foi gerada pela Secretaria Estadual da Saúde que na época 



não possuía o medicamento. Apesar de ter solucionado o problema para alguns 
componentes, em quatro casos a falta do medicamento perdurou por mais tempo, sendo 
que no momento da vistoria no estoque da SES (30/10/2014), os componentes ainda eram 
faltosos.  
 
São eles: Metrotrexato 2,5 mg, Risendronato de Sódio 35 mg, Atorvastatina 20 mg e 
Budesonida 200 mcg. Fato tratado em ponto específico do Relatório 
 
Logo, a falta ainda afeta os beneficiários, causando prejuízos para o tratamento e saúde 
dessas pessoas.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure 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. 
 
 
2.1.5. Recibos para dispensação de medicamentos  
 
Fato 
 
Foram analisado 149 Laudos para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos 
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME) e em todos os casos em 
que o beneficiário retirou o medicamento existiam recibos de dispensação, cuja assinatura 
pôde ser conferida como sendo do paciente, responsável ou alguém devidamente 
autorizado para retirar o medicamento.    
 
Em 28 casos em que não foram encontrados os recibos a ausência foi justificada pelo fato 
de a quantidade aprovada estar zerada, indicando, portanto, que o paciente não havia 
retirado o medicamento.    
##/Fato## 

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. As condições de armazenagem dos medicamentos são inadequadas. 
 
Fato 
 
 A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SESAU/TO) possui na sua estrutura um 
setor de Assistência Farmacêutica, sendo uma das suas responsabilidades dessa subdivisão 
a armazenagem de medicamentos do Componente Especializado da Assistência 



Farmacêutica (CEAF), que é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, 
caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em 
nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. 

Constatou-se, em visita realizada pela equipe no dia 24/10/2014 naquela seção, a existência 
de medicamentos estocados nos almoxarifados da demanda judicial, dos medicamentos 
estratégicos e da farmácia, em condições de armazenagem que contrariam as diretrizes 
estabelecidas pelo Manual de Boas Práticas para Estocagem de Medicamentos (Central de 
Medicamentos, Brasília, 1990), elaborado pelo Ministério da Saúde.  

Conquanto os medicamentos nos almoxarifados antes mencionados estivessem 
armazenados em estantes, protegidos da luz, permitindo a livre circulação de pessoas e 
equipamentos e em salas reservadas (demandas judiciais), apresentavam seis termômetros 
danificados nos refrigeradores dos depósitos já citados, colocando em risco a conservação 
desses medicamentos.   

A SESAU/TO, quando questionada quanto ao fato identificado, informou que um 
procedimento de aquisição de novos termômetros já havia sido iniciado para a 
regularização e substituição. A justificativa apresentada, no entanto, não foi acompanhada 
de evidência que corroborasse a veracidade da asserção.       
 
    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício/SESAU/GASEC/nº 4/2014, de 18/11/2014, em seu item 1º, a 
Secretaria Estadual de Saúde/TO apresentou a seguinte manifestação: 

 

“... informamos que os termostatos encontra-se em processos de aquisição para 
regularização e substituição nas geladeiras dos almoxarifados da farmácia, medicamentos 
estratégicos e demanda judicial....”  

     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Considerando que não foram apresentados documentos comprobatórios que 
evidenciassem o efetivo procedimento de aquisição, é mantida a constatação.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.2. Programações/solicitações de aquisições de medicamentos especializados. 
 
Fato 
 



A Coordenação Farmacêutica e Técnico Científica, Órgão da Secretaria Estadual de Saúde 
do Tocantins (SESAU/TO), é o setor responsável pela programação e solicitação de 
aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
(CEAF), que é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado 
pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 
ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. 

Ao serem analisadas as programações/solicitações de aquisições de medicamentos 
especializados, grupo 1, definidas pela Coordenação, verificamos que existiam pleitos não 
atendidos. A Secretaria Estadual de Saúde, ao ser questionada quanto ao fato, informou 
que, para sanar essas pendências de medicamentos, fato comprovado pela equipe de 
fiscalização, foram adotadas as seguintes providências: 

1. Compra emergencial para os itens faltantes; 
2. Solicitação de remanejamento, por empréstimo, a outros estados da federação, 

através do Ministério da Saúde; e 
3. Migração para outros medicamentos previstos no elenco para a mesma patologia. 

 

Informou, também, que os critérios para as aquisições de medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) são o consumo médio mensal, o 
quantitativo atual e a necessidade para seis meses com um incremento de 20% para o 
período.   
    
##/Fato## 

 
2.2.3. Falha nos controles de medicamentos estocados pela Secretaria Estadual de 
Saúde. 
 
Fato 
 
Foram verificadas inconsistências em três dos oito medicamentos cujo estoque foi 
analisado. Dia 30 de outubro de 2014, foi realizada vistoria no Estoque Central da 
Assistência Farmacêutica do Estado do Tocantins, onde se constatou a regularidade das 
condições de estocagem dos medicamentos. Constatou-se que a Secretaria Estadual de 
Saúde utiliza o sistema Hórus para controle do estoque, no qual é possível acompanhar os 
medicamentos por produto, validade, lote e quantidade. 
 
Apesar do uso do sistema informatizado e boas condições de armazenagem, verificou-se 
que três medicamentos tiveram a contagem física menor ou maior que o registro no 
controle de estoques, são eles: 

 Tabela: Diferença entre a contagem física e o registro de controle do almoxarifado 
 

 

 
Fonte: 

Vistoria realizada dia 30/10/2014 

Medicamento Unidade Registro do 
Controle 

Contagem 
física 

Diferença 

Lamotrigina 100 
mg 

CP 23.870 23.810 -60 

Olanzapina 5 mg CP 4.800 4.830 +30 
Quetiapina 25 mg CP 260 252 -8 



  
Observa-se que o controle informatizado não foi suficiente para garantir a fidedignidade do 
estoque. Contudo, foi encontrado medicamento (Olanzapina 5 mg) que a contagem física 
foi maior que a registrada no controle eletrônico, o que pode indicar falhas não 
intencionais no registro de entrada e saída dos medicamentos. 

Além do estoque central da Assistência Farmacêutica, existe também um estoque de menor 
volume no local de dispensação do medicamento, ou seja, dentro da própria Farmácia, 
onde os beneficiários retiram o medicamento. 
   
A equipe de fiscalização, em 24/10/2014, procedeu a uma avaliação do controle de estoque 
dos almoxarifados no local citado no parágrafo anterior, onde ficam a farmácia, 
medicamentos da demanda judicial e medicamentos estratégicos da Assistência 
Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins (SESAU/TO).   
 
A amplitude da avaliação abrigava o recebimento, a dispensação e a posição do estoque 
naquela data, tendo sido verificados itens de inconsistência nos controles dos depósitos já 
mencionados.  
 
Ao ser questionada quanto aos casos, usando-se as Solicitações de Fiscalização nºs 
201408236/05 e 201408236/06, ambas de 12/11/2014, a SESAU/TO, por meio da 
Coordenação Farmacêutica e Técnico Científica, justificou, documentalmente, as 
ocorrências identificadas.  

A rotatividade de atendentes para o trato de recebimento e dispensação de medicamentos, 
segundo entrevista com os responsáveis pelos almoxarifados, é a causa da ocorrência 
dessas inconsistências, sendo esse, o rodízio dos atendentes, um problema gerencial.   
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A falha no controle de estoque de medicamentos foi questionada por meio da Solicitação 
de Fiscalização nº 201408236/004 de 03/11/2014. Como resposta a SES enviou o 
Ofício/SESAU/GASEC/Nº 11/2014 de 05/11/2014. 
 

1. “Quanto às inconsistências verificadas ao estoque da assistência farmacêutica 
informamos:  

MEDICAMENTOS REGISTRO 
DO 
CONTROLE 

CONTAGEM 
FÍSICA 

JUSTIFICATIVA 

Lamotrigina 100mg 23.870 23.810 Ausência de 2cx com 30 comp. e 
após analise da ultima requisição 
(10/2014) 2cx foram enviadas a 
mais na remessa da unidade 
CEAF- Gurupi. Documento anexo 
e essas 2cx já foram incorporadas 
no estoque. 

Olanzapina 5mg 4.800 4.830 Após analise e informação 
verificou-se na requisição de 



” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O sistema de controle de estoques é essencial para reduzir o risco de desvios de 
medicamentos essenciais para o sucesso dos tratamentos médicos. Mas o sistema deve ser 
operado de forma a refletir a contagem física dos produtos, caso contrário será perdida sua 
funcionalidade. 
 
No caso em tela, verifica-se que o gestor não realizou os registros de forma satisfatória 
enviando fisicamente mais ou menos produtos que o solicitado e ainda registrando no 
sistema Hórus apresentações maiores que a realidade do medicamento (no caso da 
Quetiapina 25 mg verificou-se na vistoria que a apresentação real do medicamento são 28 
comprimidos por caixa e não 30 como registrado no Hórus). 
 
Para minimizar os problemas a SES deve realizar contagens periódicas de estoque, 
valendo-se da segregação de funções, ou seja, determinar que um servidor ou uma 
comissão que não trabalha diretamente no estoque realize conferências regulares. Só assim 
será garantido que erros humanos não prejudiquem o controle exercido e nem o 
planejamento de aquisições e dispensação. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.4. Etapas da sistemática de distribuição dos medicamentos especializados 
informatizadas. 
 
Fato 
 
  A sistemática de distribuição dos medicamentos especializados adota o Sistema Nacional 
de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), em todas as etapas do processo, 
direcionando as suas funcionalidades entre as responsabilidades do Ministério da Saúde e a 
Secretaria Estadual de Saúde/TO (SESAU/TO). Do fluxo de funcionalidades atribuído à 
SESAU/TO, com todas essas aplicações pautadas na legislação vigente, temos, segundo o 
endereço eletrônico http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/sctie/horus, em Horus Especializado, na visão macro de 
solicitação, avaliação, autorização e dispensação, cujas fases são todas informatizadas, na 
lógica do sistema, o seguinte: 
 

1. Movimentação de estoques; 
2. Elenco estadual; 
3. Cadastro de usuário; 

Araguaina um excedente de 30 
comp. referente à 1cx. Documento 
anexo e incorporado no estoque de 
Araguaina. 

Quetiapina 25mg 260 252 Uma diferença de 8 comprimidos 
tendo ao fator embalagem 
apresentação caixa com 28 
comprimidos. Ajuste do estoque. 



4. Execução (solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação); e 
5. APAC – Autorização para Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade 

 

O gerenciamento do sistema permite, também, o estabelecimento de perfil de 
responsabilidade para cada etapa de execução do processo, sendo respeitada a hierarquia 
existente nas farmácias do CEAF para o farmacêutico gerente, o farmacêutico assistente e 
atendentes.  
    
##/Fato## 

 
2.2.5. A compra de 31 medicamentos analisados do grupo 1B obedece ao PMVG e às 
isenções fiscais do ICMS 
 
Fato 
 
Foram analisadas 31 compras de medicamentos, com empenhos emitidos no período de 
julho de 2013 até julho de 2014. Verificou-se que em todos os casos o preço praticado foi 
igual ou menor que o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, e ainda, a isenção de 
ICMS foi dada em todos os casos contemplados pela Legislação. 
 
Os preços foram coletados na lista CMED de 20/02/2014 e comparados os medicamentos 
de mesma marca ou similares com o mesmo princípio ativo.  
 
Tabela: Medicamentos adquiridos pela SES com recursos da União e o PMVG 

Princípi
o Ativo 

Medicam
ento 

Unidade 
Aquisição 
Item 

Apres
entaçã
o 

Fabrica
nte 

PMV
G 
Unitár
io (em 
R$) 

Valor 
Unitário 
Despesa 
Liquidad
a (em R$) 

Valor 
unitário 
desp. 
Liq. / 
PMVG 
unitário 

Deferasi
rox 

EXJADE 
caixa com 
28 cp 

250 
MG Novartis 29,71 29,71 

100,00
% 

Leuprorr
elina 

LECTRU
M Frasco 

3,75 
MG 

SANDO
Z 274,01 125,30 45,73% 

Acitretin
a 

Neotigaso
n 

Caixa 
com 100 
cápsulas 

25 
MG 

ACTAV
IS 5,65 5,65 

100,00
% 

Acitretin
a 

Neotigaso
n 

Caixa 
com 30 
Cápulas e 
2 caixas 
com 100 
cápsulas 

10 
MG 

ACTAV
IS 2,33 2,33 

100,00
% 

Sacarato 
de 
Hidroxid
o 
Ferrico Sucrofer 

Caixa 
com 5 
Unidades 5 Ml Claris 4,75 3,50 73,75% 

Toxina 
Botulini
ca Tipo 
A 

BOTULIF
T Frasco 100 U 

Bergam
o 802,55 660,00 82,24% 

Risperid
ona 

Risperido
na 

Comprimi
do 1 MG Torrent 1,52 0,09 5,94% 

Riluzol Riluzol caixa com 50 mg TKS 10,48 2,40 22,91% 



28 
comprimi
do 

Entacap
ona 

Entacapon
a 

Comprimi
do caixa 
com 10 

200 
Mg E.M.S 1,75 3,72 

213,06
% 

Cabergo
lina Dostinex 

Comprimi
do caixa 
com 8 0,5Mg Pfizer 17,05 17,05 

100,00
% 

Lefluno
mida Arava 

Comprimi
do caixa 
com 30 20 mg 

Sanofi 
Aventis 6,00 5,98 99,67% 

Sildenafi
la Revatio 

Comprimi
do caixa 
de 90 cpr 20 Mg Pfizer 13,44 11,85 88,18% 

Cloridrat
o de 
ziprasid
ona Geodon 

Comprimi
do caixa 
com 30 40 Mg Pfizer 4,96 4,96 

100,00
% 

Cloridrat
o de 
ziprasid
ona Geodon 

Comprimi
do caixa 
com 30 80 Mg Pfizer 8,26 8,25 99,88% 

Pancreat
ina 

Enzimas 
Pancreatic
as 

Comprimi
do caixa 
com 30 

10.000
UI Abbott 0,78 0,72 91,95% 

Pancreat
ina 

Enzimas 
Pancreatic
as 

Comprimi
do caixa 
com 30 

300 
mg Abbott 1,57 1,52 96,88% 

Pancreat
ina 

Enzimas 
Pancreatic
as 

Comprimi
do caixa 
com 30 

300 
mg Abbott 1,57 1,56 99,43% 

Penicila
mina 

Cuprimin
e 

Comprimi
do caixa 
com 100 

250 
mg Meizler 1,50 1,49 99,41% 

Deferasi
rox 

EXJADE 
caixa com 
28 cp 

250 
MG Novartis 29,71 29,71 

100,00
% 

Deferasi
rox 

EXJADE 
caixa com 
28 cp 

500 
MG Novartis 59,43 59,42 99,99% 

Galanta
mina Reminyl 

Caixa 
com 7 
cápusulas 8 mg Janssen 6,64 6,64 

100,00
% 

Selegilin
a Jumexil 

Caixa 
com 20 
comprimi
dos 5 mg 

Farmala
b 0,76 0,75 99,21% 

Leuprorr
elina 

LECTRU
M Frasco 

3,75 
mg Sandoz 165,80 125,30 75,58% 

Somatro
pina Eutropin Frasco 4UI  

Aspen 
farma 86,07 8,40 9,76% 

Entacap
ona 

Entacapon
a 

Caixa 
com 10 
comprimi
dos 

200 
mg E.M.S 1,75 1,24 71,02% 

Octreoti
da 

Sandostati
n Ampola 20 Mg Novartis 

3019,1
0 3019,09 

100,00
% 

Cabergo
lina Dostinex 

caixa com 
8 ampolas 0,5 mg Pfizer 17,05 17,05 

100,00
% 

Sildenafi Revatio Caixa 90 20 Mg Pfizer 13,44 11,85 88,18% 



la comprimi
dos 

Lefluno
mida Arava 

Caixa 
com 30 
comprimi
dos 20 mg 

Sanofi 
Aventis 6,00 5,98 99,67% 

Risperid
ona 

Risperido
na 

Comprimi
do 2 Mg Torrent 0,66 0,15 22,77% 

Amanta
dina Mantidan 

Caixa 
com 20 
comprimi
dos 

100 
Mg 

Europha
rma 0,34 0,33 98,21% 

Fonte: Processo 1569/2014, Processo 2172/2014, Processo 3138/2014, Processo 3959/2013; lista CMED de 20/02/2014. 

   
##/Fato## 

 
2.2.6. O Estado do Tocantins recebeu onze apresentações farmacêuticas, de dezenove 
analisadas, em desconformidade com as condições contratuais definidas para a 
entrega dos medicamentos incluídos no Grupo 1B.  
 
Fato 
 
Verificou-se por meio de análise dos processos de licitações e compras de medicamentos 
que os medicamentos listados a seguir foram entregues com atrasos superiores a 30 dias. 
 
Tabela III: Atraso dos fornecedores na entrega dos medicamentos   

Medicamento  Apresentação Fornecedor  
Data da Nota 
de Empenho 

Data que o 
medicamento 
deveria ser 
entrega 

Data da 
efetiva 
entrega 

Dias 
de 
atraso 

Cabergolina 0,5Mg HOSPFAR 28/04/2014 13/05/2014 08/07/2014 56 

Cloridrato de 
ziprasidona 40 Mg HOSPFAR 28/04/2014 13/05/2014 08/07/2014 56 

Cloridrato de 
ziprasidona 80 Mg HOSPFAR 28/04/2014 13/05/2014 08/07/2014 56 

Entacapona 200 Mg E.M.S. S/A 28/04/2014 13/05/2014 30/06/2014 48 

Galantamina 8 mg 

Janssen-cilag 
Farmacêutica 
Ltda 05/06/2014 20/06/2014 24/07/2014 34 

Leflunomida 20 mg HOSPFAR 28/04/2014 13/05/2014 08/07/2014 56 

Leflunomida 20 mg 

Hospefar Ind. 
Com. De 
Produtos 
Hospitalares 
Ltda 13/02/2014 28/02/2014 14/05/2014 75 

Pancreatina 10.000UI 

Expressa 
Distribuidora 
de 

28/04/2014 13/05/2014 17/06/2014 35 



Medicamentos 
Ltda 

Pancreatina 300 mg 

Expressa 
Distribuidora 
de 
Medicamentos 
Ltda 28/04/2014 13/05/2014 25/06/2014 43 

Pancreatina 300 mg 

Expressa 
Distribuidora 
de 
Medicamentos 
Ltda 05/06/2014 20/06/2014 22/07/2014 32 

Riluzol 50 mg 

Atons do 
Brasil Distr. 
De Prod. 
Hosp. Ltda 28/04/2014 13/05/2014 15/07/2014 63 

Risperidona 2 Mg 

Atons do 
Brasil Distr. 
De Prod. 
Hosp. Ltda 13/02/2014 28/02/2014 30/04/2014 61 

Selegilina 5 mg HOSPFAR 05/06/2014 20/06/2014 31/07/2014 41 

Sildenafila 20 Mg HOSPFAR 28/04/2014 13/05/2014 08/07/2014 56 

Sildenafila 20 Mg 

Hospefar Ind. 
Com. De 
Produtos 
Hospitalares 
Ltda 13/02/2014 28/02/2014 14/04/2014 45 

Somatropina 4UI  

Especifarma 
Com. De 
Medicamentos 
e Prod. 
Hospitalares 13/02/2014 28/02/2014 20/08/2014 173 

Fonte: Processos nº 1569/2014, 2172/2014, 3138/2014, 3153/2014, 3959/2013 
 
A Secretaria Estadual de Saúde afirmou por meio do Ofício/SESAU/GASEC/Nº 11/2014, 
de 05 de novembro de 2014, que o atraso na entrega dos medicamentos não prejudicou o 
tratamento de nenhum paciente. Informou ainda que o prazo de entrega do medicamento 
Somatropina 4UI foi alongado em acordo com o fornecedor por falta de espaço físico nos 
refrigeradores da Assistência Farmacêutica.  
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201408236/004 de 03/11/2014 o gestor foi 
questionado sobre os atrasos na entrega dos medicamentos, respondendo por meio do 
Ofício/SESAU/GASEC/Nº 11/2014, de 05 de novembro de 2014 o seguinte: 



“Considerando o questionamento da equipe de auditores da CGU verificamos que todos os 
medicamentos descritos na tabela demonstrativa foram entregues pelas empresas 
vencedoras em seus respectivos pregões, ressaltamos que após a analise e discussão 
verificamos que o tempo de entrega do medicamento em 15 dias contados do recebimento 
da nota de empenho não fora suficiente para entrega do medicamento. Visto que a 
responsabilidade de notificação da empresa ocorre por um setor especifico da secretaria de 
saúde, entendemos a importância desse item para que novas medidas possam ser adotadas 
quanto as providencias de rever o prazo descrito no termo. (a) As medidas adotadas por 
esta secretaria referem-se à notificação e as penalidades previstas na lei federal 8.666/93, 
em especial os artigos 86 a 88 (advertência, multa, suspensão e outros). (b) De acordo com 
a apresentação descrita na planilha os referidos medicamentos não entregue no prazo não 
ocasionou interrupção do tratamento. No que se refere à somatropina 4UI as entregas 
foram acordadas, parceladas devido à disponibilidade de espaço nas geladeiras, no entanto 
para as novas solicitações será adotado a contratualização. Parcialmente fora solucionado 
com o recebimento de mais refrigeradores.” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Secretaria Estadual de Saúde informa que realiza notificações as empresas para garantir 
o cumprimento do prazo estabelecido nos contratos de aquisição dos medicamentos, 
contudo apenas três notificações foram anexadas ao Ofício nº 11/2014, sendo que 5 
empresas estavam em débito com a Secretaria. 
 
Ressalta-se que a condição de entrega do medicamento em 15 dias após a emissão da Nota 
de Empenho estava presente nos editais de Licitação, de forma que influenciou a decisão 
das empresas em participar ou não dos certames; sendo assim, mesmo que o atraso não 
comprometesse o tratamento dos beneficiários, pode ter comprometido a participação de 
um número maior de empresas no processo licitatório. 
 
A SES deve cumprir todas as penalidades previstas na Lei 8.666/9, de modo que garanta o 
cumprimento do edital de Licitação.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
3. Conclusão 

 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais possui 
impropriedades e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  
 
A providência mais urgente é a solução para a falta de medicamentos, com o intuito de não 
inviabilizar o sucesso dos tratamentos médicos. Com respeito ao controle de estoque, 
requer-se uma atenção especial na alimentação do sistema, para que o controle 
informatizado reflita com fidedignidade o quantitativo físico dos medicamentos. 

 

 

 



__________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Tocantins 

 


