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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08 de setembro de 2014 a 28 de 
agosto de 2015 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 
Rio Branco/AC. 
 
A ação fiscalizada destina-se a buscar garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, 
em nível ambulatorial, dentro da Politica 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, focado no exercício de 2013, restringiu-se ao envio de medicamentos 
do Grupo 1A pelo Governo Federal ao Governo do Estado do Acre, às aquisições de 
medicamentos do Grupo 1B, e à dispensação dos medicamentos. Para a realização dos 
trabalhos, foram empreendidas as seguintes ações prévias: 
 
- Levantamento de dados realizados: listagem de beneficiário com telefones e endereço para 
eventuais contatos; relação de processos licitatórios realizados para aquisição de 
medicamentos do Grupo 1B. 
 
As seguintes ações de fiscalização foram desenvolvidas ao longo dos trabalhos de campo: 
 
- Objeto inspecionado 1: Secretaria de Estado de Saúde / verificação da conformidade da 
documentação relativa à Autorização para Procedimentos Ambulatoriais de Alta 
Complexidade (APAC); 



 
- Objeto inspecionado 2: Secretaria de Estado de Saúde / análise dos processos de licitação 
realizados no exercício de 2013 para a aquisição de medicamentos do Grupo 1B; 
 
- Objeto inspecionado 3: Secretaria de Estado de Saúde / análise de todos os processos de 
pagamentos realizados para a aquisição de medicamentos especializados entre janeiro de 
2014 a junho de 2014; 
 
- Objeto inspecionado 4: Secretaria de Estado de Saúde / vistoria das condições de 
armazenamentos dos medicamentos e do controle de estoque, mantido pelo Centro de 
Referência de Medicamentos do Componente Especializado – CREME, subordinada à 
Secretaria de Estado de Saúde; 
 
- Objeto inspecionado 5: Beneficiários / entrevistas realizadas por meio de contatos 
telefônicos com beneficiários do programa. 
 

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 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

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. Realização de pagamento das faturas com atraso. 
 
Fato 
 
À Secretaria Estadual de Saúde do Acre, foram solicitados os processos de pagamentos 
referentes às aquisições dos medicamentos do Grupo 1B entre 1 de julho de 2013 a 30 de 
junho de 2014, tendo sido disponibilizados oitenta e seis processos. Da análise de todos os 
processos disponibilizados, detectou-se que em alguns casos os pagamentos foram 
realizados sem certidões negativas de débitos relativos a contribuições sociais quando da 
emissão da Nota de Pagamento. Tal fato, em todas as situações, deveu-se ao atraso do 
Governo do Estado do Acre em realizar os pagamentos, pois, as empresas haviam anexado 



todas as certidões válidas quando do encaminhamento das notas fiscais. O Quadro 1 – “Notas 
de Pagamento” contém dois exemplos de problemas que o atraso na efetivação do pagamento 
ocasionou: 
 
Quadro 1 – Notas de Pagamento 

Nº NP Data NP Nº NF Data NF Situação 

7216077016/2013 04/07/13 31624 06/05/13 

Constam no processo duas Certidões 
Negativas de Débito - CND relativas 
às contribuições para o Fundo de 
Garantia por tempo de Serviço - 
FGTS. Uma compreende o período de 
06/05/13 a 04/06/13, e a outra, de 
08/07/13 a 06/08/13. A data da Nota 
de Pagamento - NP não está encoberta 
pelas certidões. 

7216077062/2013 05/07/13 16101 03/05/13 

Constam duas CND relativas aos 
tributos municipais. Uma 
compreende o período de 07/03/13 a 
04/07/13, e a outra, de 09/07/13 a 
05/11/13. A data da NP não está 
encoberta pelas certidões. 

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 8 de setembro de 2014.  

 
Percebe-se, nos dois casos demonstrados, que o pagamento ocorreu somente após dois meses 
da emissão das notas fiscais, e as empresas haviam encaminhado CND's que cobriam um 
período de até trinta dias após a data da nota fiscal. 
 
Não foram detectados outros problemas além da ausência de CND's válidas quando do 
pagamento. A falha registrada não ocasionou prejuízos para a execução do programa. 
  
##/Fato## 

 
2.2.2. Empresas licitantes pertencentes a um mesmo grupo econômico. 
 
Fato 
 
Da análise dos oitenta e seis processos de pagamento disponibilizados, foram coletados os 
dados das licitações para compra de medicamentos do Grupo 1 B, tendo sido escolhidas para 
análise somente aquelas realizadas no exercício de 2013, ou seja, as mais recentes. O Quadro 
2 – “Licitações” contém os dados dos processos licitatórios analisados, estimativa de valores 
e os possíveis problemas detectados. 
 
Quadro 2 – Licitações 

Licitação Estimativa 
(R$) 

Situação 

PP SRP nº 307/13 – CPL 4 3.434.451,38 
Duas empresas participantes têm os mesmos sócios e 
gerentes. 

PP SRP nº 1.150/13 – CPL 
4 

5.851.545,10 
Duas empresas participantes têm os mesmos sócios e 
gerentes. 

Total 9.285.996,48 - 

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 16 de setembro de 2014. 

 



Formalmente, ambos os pregões presenciais atenderam os preceitos dos normativos 
vigentes, havia pesquisa de preços que embasava a estimativa e que utilizava como 
referência o preço de fábrica e o coeficiente de adequação, dotação orçamentária, solicitação 
da pessoa responsável pela área de medicamentos excepcionais tendo como base cadastro de 
pacientes e consumo médio mensal, termo de referência com especificações e quantitativo, 
entre outros. Todavia, constatou-se que em ambos os pregões houve a participação das 
empresas Hosp-log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ nº 06.081.203/0001-
36) e Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ nº 07.803.384/0001-20) 
que têm sócios e gerentes em comum. O Quadro 3 – “Sócios Comuns” contém o quadro 
societário das duas empresas. 
 
Quadro 3 – Sócios Comuns 

Sócios 
Norprod Hosplog 

Participação (%) Participação (%) 

Onco Prod Distribuidora de Medicamentos 
Hospitalares e Oncológicos S. A. 

99,9999 99,9999 

J. de M. 0,0001 0,0001 

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 16 de setembro de 2014. 
 
Os administradores das duas empresas são os mesmos, e o Gerente de Licitações que assinou 
a documentação de participação nas licitações também foi o mesmo. Há que se relatar, 
contudo, que no PP SRP nº 307/13 – CPL 4 a Norprod não foi habilitada por ter apresentado 
licença sanitária vencida, e no PP SRP nº 1.150/13 – CPL 4 as duas empresas não 
apresentaram lances para itens em comum. 
 
Após questionamentos, a Assessoria Técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Acre 
encaminhou Despacho assinado pelo Gerente de Assessoria Jurídica por meio do 
Ofício/GAB/nº 2.793, de 29 de setembro de 2014, contendo a seguinte justificativa: 
 
“... foi apontado que os processos licitatórios SRP nº 307/2013 – CPL 4 e SRP nº 1.150/2013 
– CPL 04, o qual tem como empresas licitantes a Hosp Log Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda. e Norprod distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., possuem os 
mesmos gerentes e sócios. 
 
A Lei de Licitações (Lei 8666/93) em seu art. 90 diz o seguinte: 
 

'Art. 90. Frustrar ou frauda, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação.' 

 
Dados estes nortes, devemos ter em mente, primeiro, que não há, na legislação pátria, 
impedimento quanto à participação de empresas em licitação, que possuam controle 
acionário em comum. 
 
Segundo, há de ser observadas a publicidade (pois às vezes a própria administração falha 
neste item) e ter em mente sempre o caráter de competividade. Agora sim, colocados estes 
tópicos, penso que a princípio as empresas podem ser habilitadas normalmente e cabe a 
comissão de licitação observar na proposta a real intenção das empresas. 
 



Assim, se percebido a intenção da mesma em fraudar, combinando preços e com isso tirando 
o caráter de competitividade (facilmente aferido na situação prática) há de ser aplicado o 
art. 90 da Lei 8.666/93, com encaminhamento de cópias de todo o processo ao Ministério 
Público, pois trata-se de crime aplicável a qualquer empresa. Pode-se ainda usar 
subsidiariamente, o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nas quais as normas 
disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
competição. 
 
O Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, em seu Anexo I (Regulamento da Licitação na 
Modalidade Pregão), estabelece em seu art. 4º: 
 

'Art. 4º A licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada aos 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo 
preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 
 
Parágrafo Único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação.' 

 
Valendo-se deste conjunto de cautela por parte do Pregoeiro quando da realização da 
licitação, e alertado os participantes desde que percebido a intenção fraudulenta em face 
da competitividade, há de ser anulado o procedimento e iniciado outro, além das medidas 
cabíveis no âmbito criminal, porém em situação contrária, onde não se detecte quaisquer 
intenções de fraude, não há que se falar em nulidade.” 
 
Correto é o entendimento da Assessoria Jurídica. Diferentemente do que ocorre em um 
convite ou em um processo de dispensa de licitação, a simples participação de empresas de 
um mesmo grupo econômico ou com sócios em comuns não configura ilegalidade. Todavia, 
tal fato deve servir como alerta para a Administração para eventual conduta fraudulenta. 
  
##/Fato## 

 
2.2.3. APACs em conformidade com os normativos vigentes. 
 
Fato 
 
À Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) foi solicitada a disponibilização de 
cento e cinquenta e dois processos de Autorização para Procedimentos Ambulatoriais de 
Alta Complexidade – APAC. Da análise de todas as APAC’s é possível afirmar que: 
 
1 – a SESACRE utiliza o processo físico para a APAC; 

2 – em todos os APAC’s analisados havia prescrição médica, laudo para solicitação, 
avaliação e autorização de medicamentos especializados, devidamente assinados por 
médicos, bem como documentos de identificação e comprovação de endereço dos 
beneficiados; 



3 – foram identificados onze (7,24% do total) recibos de medicamentos especializados em 
que a assinatura constante era de médica que estava a atender os pacientes. Tais situações 
ocorreram por impossibilidade do paciente em se apresentar para receber os medicamentos. 
Foram estabelecidos contatos com os pacientes que confirmaram o recebimento dos 
medicamentos; 

4 – em todas as dispensações de medicamentos as apresentações farmacêuticas 
correspondiam com a quantidade faturada. 
 
  
##/Fato## 

 
2.2.4. Preços de aquisição de medicamentos dentro do Preço Máximo de Venda ao 
Governo - PMVG. 
 
Fato 
 
Tendo por base os preços adjudicados nas licitações PP SRP nº 307/13 – CPL 4 (abertura das propostas em 
02/05/13) e PP SRP nº 1.150/13 – CPL 4 (abertura das propostas em 23 de outubro de 2013), foi feito um 
comparativo com as Listas de Preços de Medicamentos elaboradas pela Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamento – CMED, datadas de abril e setembro de 2013. Foi realizada amostra aleatória de onze 
medicamentos, que demonstrou que os preços contratados estavam iguais ou inferiores ao preço máximo de 
medicamentos para compras públicas, conforme consta no Quadro 4 – “Preços de Medicamentos”.  
 
Quadro 4 – Preços de Medicamentos 

Medicamento 
Data de 
Aquisição 

Preço de aquisição 
(R$) 

PMVG (R$) Diferença (%) 

Amantadina 100 
mg (comp.) 

02/05/13 0,33 0,33 0 

Cabergolina 0,5 
mg (comp.) 

02/05/13 17,06 19,74 - 13,58 

Danazol 100 mg 
(cápsula) 

02/05/13 1,42 1,42 0 

Leflunomida 20 
mg (comp.) 

23/10/13 5,95 6,00 - 0,83 

Octreotida 0,1 
mg/ml injetável 
(ampola) 

23/10/13 35,60 35,62 - 0,16 

Sidenafila 20 mg 
(comp.) 

02/05/13 12,00 13,44 -10,72 

Toxina botulínica 
tipo A 100 UI 
injetável (ampola) 

02/05/13 575,00 696,75 -17,46 

Toxina botulínica 
tipo A 100 UI 
injetável (ampola) 

23/10/13 905,19 905,73 - 0,05 

Triptorrelina 3,75 
mg injetável 
(frasco-ampola) 

23/10/13 305,66 359,12 - 14,88 

Ziprasidona 40 mg 
(cápsula) 

23/10/13 4,96 4,96 0 

Ziprasidona 80 mg 
(cápsula) 

23/10/13 8,26 8,26 0 

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 16 de setembro de 2014. 
  
##/Fato## 

 



2.2.5. Compras de medicamentos do grupo 1B programadas segundo consumo dos 
últimos seis meses e conforme demandas existentes. 
 
Fato 
 
Para analisar o processo de atendimento às demandas de medicamentos excepcionais, foi 
solicitada à Secretaria Estadual de Saúde do Acre a disponibilização de todos os pedidos de 
compras entre setembro de 2013 a agosto de 2014. Da análise da documentação fornecida 
verifica-se que: 
 
- para a aquisição de medicamentos faz-se um planejamento semestral, sempre encobrindo 
os primeiros seis meses do exercício seguinte; 

- para os últimos seis meses do exercício, o planejamento é realizado durante o primeiro 
semestre do ano; 

- para quantificar os medicamentos a serem adquiridos é feito um levantamento do consumo 
dos últimos três meses, apuração do estoque e busca das demandas existentes; 

- após consolidação das informações, usam-se os valores do PMVG para calcular o total de 
recursos necessários para a compra e especifica-se a dotação orçamentária; 

- as licitações publicadas são na modalidade pregão para registro de preços do tipo menor 
preço, e as licitantes vencedoras atendem aos pedidos mensais encaminhados pelo setor 
responsável. 
 
Nas duas licitações realizadas houve diversos itens “desertos”. Nessas situações, o setor 
responsável remete um novo pedido de publicação de licitação para a Secretaria Adjunta de 
Compras e Licitações – SELIC. Todavia, caso ainda não haja resultados positivos, e 
dependendo da urgência da aquisição, o setor responsável contata a fabricante diretamente 
para verificar a possibilidade de compra direta ou para que encaminhe a demanda aos 
representantes. 
  
##/Fato## 

 
2.2.6. Ambiente de armazenagem apresentando condições impróprias para a 
conservação de medicamentos. 
 
Fato 
 
Visando a averiguar as condições de armazenagem dos medicamentos que compõem o 
escopo da fiscalização, a equipe se deslocou até o Centro de Referência de Medicamentos 
do Componente Especializado – CREME e inspecionou dois ambientes: Almoxarifado, onde 
são recebidos os medicamentos vindos do Ministério da Saúde, também chamada de Central 
de Abastecimento Farmacêutica – CAF, que faz a distribuição para as unidades-fim; 
Farmácia, onde ocorre a efetiva distribuição de medicamentos aos pacientes. 

Ao verificar itens como ventilação, temperatura, luminosidade, umidade etc., constatou-se 
que a sala do Almoxarifado não apresenta condições ideais para armazenamento de 
medicamentos, tendo em vista os sinais de infiltração e mofo encontrados nas paredes e no 
teto. Também foi detectada infiltração na parte externa do ambiente, contribuindo para 
elevação da umidade interna. Nesse caso, o problema é ocasionado pelo escorrimento de 
água da exaustão de condicionador de ar, deixando a parede constantemente úmida e 
embolorada. Além disso, nas paredes do recinto havia rastros de túneis de cupim, indicando 



que o local é infestado por esse tipo de inseto, apesar de o responsável pelo almoxarifado ter 
informado que várias operações de limpeza e dedetização foram realizadas para eliminar a 
praga. 

Além dos problemas já relatados, durante a inspeção observou-se a existência de caixas de 
medicamento em contato com as paredes, absorvendo umidade e o calor proporcionado pela 
luz solar do período vespertino. 

Por outro lado, a vistoria realizada na Farmácia onde os medicamentos são distribuídos aos 
pacientes não apontou problemas relacionados às instalações físicas ou às condições de 
armazenamento dos fármacos. 

Registro Fotográfico: 

  
Foto 1: CAF Especializado, evidenciando umidade 
e mofo. Rio Branco/AC, 15 de julho de 2015. 

Foto 2: CAF Especializado, evidenciando rastros 
de cupim. Rio Branco/AC, 15 de julho de 2015. 

 

  
Foto 3: CAF Especializado, evidenciando umidade e 
mofo. Rio Branco/AC, 15 de julho de 2015. 

 

Foto 4: CAF Especializado, evidenciando umidade 
e lodo. Branco/AC, 15 de julho de 2015. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta às constatações, a unidade encaminhou o OF/CREME/Nº 37/2015, de 17 de 
agosto de 2015, no qual expõe: 

“Considerando que o CAF Especializado encontra-se no Almoxarifado de Medicamentos do 
Estado, onde foi solicitado reforma as condições de um modo geral do almoxarifado através 



do MEMO/DAFI/Nº 350/2015, onde foi encaminhado para Secretária Adjunta de Saúde para 
providências necessárias (segue documento em anexo)”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Embora tenha comunicado que solicitou, à Secretaria Estadual de Saúde, reforma no recinto 
de armazenagem dos medicamentos objeto da fiscalização, a unidade auditada não informou 
se há algum projeto em andamento, com previsão de datas, para execução dos reparos 
necessários à correção das falhas detectadas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.7. Relatório de posição de estoque em dissonância com a contagem física. 
 
Fato 
 
Com vistas a verificar a existência e fidedignidade dos controles de estoque da Unidade, 
foram utilizados procedimentos de inspeção física, conciliações, entrevistas, exame 
documental, observação, análise de contas contábeis, dentre outros testes de auditoria 
correlatos, tendo sido constatadas fragilidade nos controles, tanto no Almoxarifado, onde os 
medicamentos são armazenados, quanto na unidade de Atendimento, também chamada de 
Farmácia, onde ocorre a dispensação de remédios aos pacientes.  

De posse dos relatórios de posição de estoque de medicamentos, extraídos do Sistema 
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – Hórus, procedeu-se à contagem nas 
prateleiras e geladeiras do almoxarifado e da farmácia (ambientes nos quais os itens ficam 
armazenados), a fim de verificar a fidedignidade dos dados constantes no sistema. Saliente-
se que os medicamentos inspecionados foram selecionados mediante amostra aleatória dos 
fármacos enviados pelo Ministério da Saúde no período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2013. Com relação à unidade do Almoxarifado, nenhuma divergência foi 
detectada, no entanto, na unidade da Farmácia, muitos medicamentos apresentaram 
quantidades reais diferentes das constantes no Hórus. 

Quadro 5: Inspeção física de medicamentos 

Descrição Procedimento Quantidade Contagem Diferença 

Adalimumabe 40mg 66 66 0 

Betainterferona 30MCG 44 44 0 

Betainterferona 300MCG 30 30 0 

Donepezila 94 92 -2 

Golimumabe 4 4 0 

Infliximab 285 284 -1 

Micofenolato de Mofetila 500 MG 5126 5060 -66 

Micofenolato de Sodio 180 MG 917 1035 118 

Micofenolato de Sodio 360 MG 2110 2060 -50 

Olanzapina 10 MG 1016 827 -189 

Olanzapina 5 MG 875 808 -67 

Rivastigmina 1,5 MG 1380 1380 0 

Rivastigmina 3 MG 1140 1140 0 



Rivastigmina 4,5 MG 300 300 0 

Rivastigmina 6 MG 210 210 0 

Tociclizumabe 67 73 6 

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 15 de julho de 2015.  

 
A respeito das divergências encontradas, o servidor da farmácia entrevistado informou 
verbalmente que a principal causa é a entrega equivocada de medicamentos aos pacientes. 
Disse que é muito comum o paciente chegar ao balcão com uma requisição relacionando 
certa quantia, e o funcionário, por erro de contagem, entregar algumas unidades a mais ou a 
menos. Erro de mesma natureza acontece quanto à dosagem do princípio ativo, ocorrendo 
de a requisição discriminar, por exemplo, uma apresentação de 180 MG e ser entregue a de 
360 MG. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta às constatações, a unidade encaminhou o OF/CREME/Nº 37/2015, de 17 de 
agosto de 2015, no qual expõe: 

“Considerando a divergência de valores, onde dos 16 itens analisados, houve divergência de 
quantidade para menos de 6 itens e para mais e 2 itens para mais, o restante estão de acordo. 
Considerando o fracionamento de medicamentos a sobra de alguns e falta de outros pode ser 
que tenha tido a mistura de alguns medicamentos principalmente dos Micofenolato’s onde 
houve sobre de um a falta de outros onde a soma da falta do Micofenolato de Mofetila 500 
mg e Micofenolato de Sódio 360 mg é bem próximo a sobra de Micofenolato de Sódio 180 
mg”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Acata-se a manifestação no que diz respeito aos Micofenolatos, medicamentos que possuem 
mais de uma apresentação farmacêutica. De fato, quando somadas as sobras e faltas dessas 
diversas apresentações (180 mg, 360 mg e 500 mg), chega-se à diferença de apenas duas 
unidades, o que representa apenas 0,025% do total. Quanto à Olanzapina, no entanto, em 
ambas as dosagens (5 mg e 10 mg) ocorreu falta, que somadas totalizam 256 comprimidos, 
representando 13,54% da posição do estoque constante no sistema, não sendo a explanação 
do gestor suficiente para mitigar a inconsistência. 

Em relação às afirmações do servidor do Atendimento, de que é fato comum ocorrer entregas 
equivocadas, também não é suficiente a justificativa, porquanto a Unidade Examinada, ao 
identificar reiteradas ocorrências dessa natureza, deveria ter aprimorado os mecanismos de 
controle, a fim de evitar que erros de mera contagem e/ou desatenção fossem 
institucionalizados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.8. Divergência entre a informação prestada pelo Ministério da Sáude e os 
relatórios de entrada da unidade. 
 
Fato 
 



Ao analisar os arquivos de remessa de medicamentos do grupo 1A e 1B, referente ao ano de 
2013, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, extraiu-se, especificamente para o Acre, as 
seguintes informações: 

Quadro 6: Medicamentos distribuídos pelo MS em 2013 – AC 

Em contrapartida, com base nos relatórios extraídos do sistema Hórus, de lançamentos 
efetuados pela unidade do almoxarifado – CAF, elaborou-se o seguinte quadro: 

Quadro 7: Entradas de Medicamentos no CAF RIO BRANCO - AC 
Descrição Procedimento Entradas Total 

 1º 
Trim 

2º Trim 3º Trim 4º Trim 
 

Adalimumabe 40mg  - 260 908 117 1.285 
Alfaepoetina  - 6.952 890 13.378 21.220 
Alfainterferona 3,5 e 10MUI  - 489 279 393 1.161 

Descrição Procedimento Quantidade/Pauta Total 

  1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim   

Adalimumabe 40mg  430 452 496 738 2.116 

Alfaepoetina  6.610 5.140 3.600 210 15.560 

Alfainterferona 3,5 e 10MUI  180 237 132 147 696 

Alfapeginterferona1 3.980 3.375 2.495 4.760 14.610 

Betainterferona 124 68 149 60 401 

Boceprevir 200mg  - 7.056 12.768 - 19.824 

Clozapina2 4.080 2.070 3.570 3.120 12.840 

Donepezila  560 680 540 480 2.260 

Etarnecpte3 324 112 372 424 1.232 

Glatiramer  140 280 196 336 952 

Golimumabe  - - 9 18 27 

Imiglucerase  63 63 60 21 207 

Imunoglobulina Humana  50 101 66 90 307 

Infliximab  83 34 61 64 242 

L-Asparaginase  - - 23 18 41 

Mesilato de Imatinibe  1.590 390 1.440 1.800 5.220 

Micofenolato de Sodio  8.040 9.120 9.240 10.560 36.960 

Micolfenolato de Mofetila  12.500 9.250 14.500 14.000 50.250 

Olanzapina  4.228 8.568 8.568 8.736 30.100 

Quetiapina  14.672 588 6.944 7.448 29.652 

Ribavirina  100.500 - 64.000 65.000 229.500 

Rituximabe  - - 16 36 52 

Rivastigmina  3.000 6.900 7.350 8.730 25.980 

Sevelamer  12.240 52.740 37.620 26.280 128.880 

Sirolimo  180 - - 240 420 

Taligulucerase  - - - - - 

Telaprevir  - 29.232 8.400 - 37.632 

Tociclizumabe  - - - 6 6 

Trastuzumabe  17 2 - 17 36 

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 17 de agosto de 2015. 
 



Alfapeginterferona 80, 100, 120 e 
80MCG  

- 5.173 4.901 3.821 13.895 

Betainterferona 22, 30, 44 e 300MCG  - 12 317 180 509 
Boceprevir 200mg  - 20.160 12.768 672 33.600 
Clozapina  -  3.570 4.620 8.190 
Donepezila  - 225 390 840 1.455 
Etarnecpte  - 8 1.704 276 1.988 
Glatiramer  - 7 413 196 616 
Golimumabe  - - 15 42 57 
Imiglucerase  - - 60 21 81 
Imunoglobulina Humana  - - 66 90 156 
Infliximab  - 9 145 42 196 
L-Asparaginase - - - - - 
Mesilato de Imatinibe  - - - - - 
Micofenolato de Sodio  - 90 19.800 10.230 30.120 
Micolfenolato de Mofetila  - 420 42.724 - 43.144 
Olanzapina  - 404 8.598 8.736 17.738 
Quetiapina  - 120 14.386 7.196 21.702 
Ribavirina  - 2.620 67.000 62.000 131.620 
Rituximabe  - - 42 52 94 
Rivastigmina  - 2.654 15.120 1.268 19.042 
Sevelamer  - 209 63.540 39.780 103.529 
Sirolimo  - 1.950 240 240 2.430 
Taligulucerase  - - - - - 
Telaprevir  - 87.696 8.400 18 96.114 
Tociclizumabe  - - 6 27 33 
Trastuzumabe  - - 12 - 12 

Fonte: Sistema Hórus, 17 de agosto de 2015. 
 
Fazendo o confronto dos totais das duas tabelas, identificam-se várias divergências, as quais 
estão dispostas na tabela seguinte, salientando-se que valores negativos significam que a 
unidade registrou uma entrada menor do que a saída contabilizada pelo Ministério da Saúde. 
Por conseguinte, valores positivos indicam que os quantitativos de remessa constante nos 
documentos do MS são menores do que as entradas registradas na auditada. 
 
Quadro 8: Diferenças entre registros do MS e da Auditada 

Descrição Procedimento Diferença 
Adalimumabe 40mg -831 
 Alfaepoetina 5.660 
 Alfainterferona 3,5 e 10MUI 465 
 Alfapeginterferona 80, 100, 120 e 180MCG  -715 
 Betainterferona 22, 30, 44 e 300MCG 108 
 Boceprevir 200mg 13.776 
 Clozapina -4.650 
 Donepezila -805 
 Etarnecpte 756 
 Glatiramer -336 
 Golimumabe 30 
 Imiglucerase -126 
 Imunoglobulina Humana -151 
 Infliximab -46 
 L-Asparaginase -41 
 Mesilato de Imatinibe -5.220 
 Micofenolato de Sodio -6.840 
 Micolfenolato de Mofetila -7.106 



 Olanzapina -12.362 
 Quetiapina -7.950 
 Ribavirina -97.880 
 Rituximabe 42 
 Rivastigmina -6.938 
 Sevelamer -25.351 
 Sirolimo 2.010 
 Taligulucerase - 
 Telaprevir 58.482 
 Tociclizumabe 27 
 Trastuzumabe -24 
Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 17 de agosto de 2015. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do OF/CREME/Nº 37/2015, de 17 de agosto de 2015, o Centro de Referência de 
Medicamentos do Componente Especializado justificou-se nos seguintes termos:  

“Considerando que no ano de 2013, foi à implantação do sistema Hórus na unidade CREME 
– Rio Branco, onde apenas a partir de fevereiro foi feito o saldo de implantação no Hórus, 
foi usado em paralelo os dois sistemas, SISMEDEX e HÓRUS até terminar a vigência dos 
pacientes com APAC vigente, onde a pauta do primeiro trimestre foi realizada entrada no 
sistema SISMEDEX onde não tem mais como emitir relatório de entrada, já que não temos 
mais acesso ao sistema. Acreditamos que a divergência dos registros é por conta dessa 
entrada no sistema utilizado anteriormente. 

Encaminhamos também relatório do ano de 2013, onde há o saldo de implantação e ajustes. 
Uma vez que estava sendo utilizado 2 sistemas em paralelo havia o mesmo saldo em ambos 
sistemas e os ajustes foram realizados na medida que era dispensado no SISMEDEX, sendo 
ajustado no HÓRUS, por isso constantemente era utilizado o comando AJUSTE no sistema, 
tanto de entrada como de saída” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A informação da auditada de que o sistema Hórus fora instalado apenas a partir do segundo 
trimestre de 2013 é corroborada pelos dados apresentados na tabela 3, a qual demonstra que 
não houve entrada de quaisquer medicamentos no referido trimestre. Entretanto, com relação 
aos 2º, 3º e 4º trimestres, continua a discrepância, embora em menor valor absoluto, quando 
se confrontam as duas fontes de dados. O recálculo das diferenças, excetuando-se, desta vez, 
o 1º trimestre de 2013, é demonstrado a seguir: 

Quadro 9: Recálculo das diferenças 
Descrição Procedimento Diferença 

Adalimumabe 40mg -401 

Alfaepoetina 12.270 

Alfainterferona 3,5 e 10MUI  645 

Alfapeginterferona 80, 100, 120 e 180MCG  3.265 

Betainterferona 22, 30, 44 e 300MCG  232 

Boceprevir 200mg 13.776 

Clozapina  -570 

Donepezila  -245 



Etarnecpte  1.080 

Glatiramer  -196 

Golimumabe  30 

Imiglucerase  -63 

Imunoglobulina Humana  -101 

Infliximab  37 

L-Asparaginase  -41 

Mesilato de Imatinibe -3.630 

Micofenolato de Sodio 1.200 

Micolfenolato de Mofetila 5.394 

Olanzapina -8134 

Quetiapina  6.722 

Ribavirina  2.620 

Rituximabe  42 

Rivastigmina  -3.938 

Sevelamer  -13.111 

Sirolimo  2.190 

Taligulucerase  0 

Telaprevir  58.482 

Tociclizumabe  27 

Trastuzumabe  -7 

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 17 de agosto de 2015. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.9. Divergência no relatório de saída do Almoxarifado - CAF com a entrada 
registrada no Atendimento - Farmácia, justificada por momentos divergentes de 
implantação dos dois serviços de armazenagem de medicamentos. 
 
Fato 
 
Após visita ao Centro de Referência de Medicamentos do Componente Especializado – 
CREME, constatou-se que o funcionamento da unidade consiste na seguinte dinâmica: 

a. os medicamentos são recebidos do Ministério da Saúde numa programação trimestral e 
armazenados na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF; 

b. no início de cada mês, o CAF envia para o setor de Atendimento o medicamento em 
quantidade suficiente para atender à demanda mensal do público em geral. 

Assim, o quantitativo remetido do Almoxarifado deveria coincidir com o quantitativo 
recebido no Atendimento. No entanto, conforme se observa na tabela 6, cujas informações 
foram extraídas de relatórios do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – 
Hórus, existe divergência entre as saídas registradas no CAF e as entradas registradas na 
Farmácia – Atendimento. 

Quadro 10: Fluxo de Medicamentos - Almoxarifado / Atendimento - 2013 - Hórus 

Descrição Procedimento 
Saídas 

Registradas 
CAF 

Entradas 
Registradas 
Farmácia 

Diferença 

Adalimumabe 40mg  848 1.728 880 
Alfaepoetina  12.464 28.564 16.100 



Alfainterferona 3,5 e 10MUI  107 1.226 1.119 
Alfapeginterferona 80, 100, 120 e 180MCG  7.162 17.664 10.502 
Betainterferona 22 e 44MCG  225 288 63 
Clozapina  5.910 8.800 2.890 
Donepezila  930 1.978 1.048 
Etarnecpte  632 1.352 720 
Glatiramer  406 689 283 
Golimumabe  18 15 -3 
Imiglucerase  74 142 68 
Imunoglobulina Humana  156 384 228 
Infliximab  61 243 182 
Micofenolato de Sodio  16.950 37.595 20.645 
Micolfenolato de Mofetila  22.350 46.470 24.120 
Olanzapina  14.504 31.351 16.847 
Quetiapina  12.472 29.601 17.129 
Ribavirina  46.500 154.000 107.500 
Rituximabe  36 36 0 
Rivastigmina  14.338 23.793 9.455 
Sevelamer  85.349 138.388 53.039 
Sirolimo  360 3.300 2.940 
Tociclizumabe  15 15 0 
Fonte: Sistema Hórus. 
 
Após questionamentos, o CREME, por meio do OF/CREME/Nº 37/2015, de 17 de agosto 
de 2015, se manifestou, expondo:  

“Quanto às divergências de quantitativo, onde a maioria das vezes os quantitativos estão 
superiores na Farmácia CREME que no CAF, isso se explica uma vez que antes da 
implantação do Hórus não existia o polo CREME REGIONAL JURUÁ, desta forma todos 
pacientes de Cruzeiro do Sul retiravam os medicamentos neste Centro de Referência. 

Desta forma, todo quantitativo de medicamentos era armazenado na Farmácia do CREME 
RIO BRANCO. A partir de julho de 2013, houve a criação do CREME REGIONAL DO 
JURUÁ e o CAF, onde foi necessária a transferência desses medicamentos para o CAF para 
que lá pudesse está recebendo e distribuindo os medicamentos as devidas unidades, uma 
vez que nesse mesmo mês foi à publicação na nova Portaria 1.554/MS antiga 2.981/MS 
incluindo os inibidores de Hepatite, sendo necessário mais uma distribuição, visto que tais 
inibidores são disponibilizados no SAE”. 

Diante dessa manifestação, de que o CAF (Almoxarifado) foi criado em momento posterior 
à implantação do CREME (Atendimento), vislumbra-se factível que as entradas registradas 
neste sejam superiores às saídas do CAF. 

  
##/Fato## 

 
2.2.10. Uso do comando AJUSTE para registrar entradas e saídas ordinárias de 
medicamentos. 
 
Fato 
 
Da análise dos relatórios de controle de medicamentos, verificou-se que a auditada utiliza 
rotineiramente o comando/conta “AJUSTE” para registro de entradas e saídas do estoque, o 
que demonstra que esses ajustes são usados indiscriminadamente para referir-se a fluxos 
ordinários e extraordinários de medicamentos. Os mais usados são: “ENTRADA POR 



AJUSTE DE ESTOQUE”, “SAÍDA POR AJUSTE DE ESTOQUE”, “ESTORNO DE 
AJUSTE DE ESTOQUE”, “SAÍDA POR PERDA”.  

De outro modo, nota-se que o sistema dispõe de comandos condizentes com fluxo diário 
normal, como é o caso da “ENTRADA ORDINÁRIA” e da “ENTRADA POR 
ALMOXARIFADO CENTRAL”. 

O comando “SAÍDA POR AJUSTE DE ESTOQUE”, por exemplo, em primeiro plano, leva 
à interpretação de que o responsável da unidade está alinhando o estoque existente no sistema 
ao estoque real, apurado por inspeção física. Mas quando isso se repete ao longo das contas, 
chega-se à conclusão de que é usado também para registrar as entregas normais de 
medicamentos ao público em geral. 

Todavia, quando não é feita uma discriminação entre saídas ordinárias e saídas por ajuste, o 
controle fica fragilizado, dificultando a correta identificação de anomalias. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do OF/CREME/Nº 37/2015, de 17 de agosto de 2015, o Centro de Referência de 
Medicamentos do Componente Especializado justificou-se nos seguintes termos:  

“O uso dos comandos de AJUSTE para entrada e para saída se deu por conta de que logo 
que começou atendimento a demandas judiciais retirávamos do estoque para atendimento 
para evitar multa e posterior reposição do estoque, hoje não fazemos mais dessa maneira. 
Dessa forma, as justificativas são realizadas no momento da baixa e entrada, porém tais 
justificativas não saem no relatório. (conforme impressão da tela do sistema em anexo)”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pela unidade não se harmoniza com os dados obtidos a partir da 
análise do Relatório de Entradas e Saídas do CREME, condensados no quadro a seguir, no 
qual é feito o levantamento da totalidade dos eventos de saídas de estoques no ano de 2013. 

Quadro 11: Comandos de saídas de estoque em 2013 

Eventos 
Nº de 

ocorrências 
SAÍDA POR AJUSTE DE ESTOQUE - 335 

SAÍDA ENTRE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - CAF RIO BRANCO - CEAF 101 

SAÍDA ENTRE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - REGIONAL DE JURUÁ - CEAF 40 

SAÍDA POR TRANSFERÊNCIAREMANEJAMENTO - 13 

SAÍDA POR VALIDADE VENCIDA - 6 

SAÍDA PARA USUÁRIO SUS - 5 

SAÍDA PARA EMPRESTIMO - 3 

SAÍDA POR PERDA - 2 

DEVOLUÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTO 2 

Fonte: Sistema Hórus. 
 
Constata-se, assim, que o comando ‘SAÍDA POR AJUSTE DE ESTOQUE’ é justamente o 
que possui a maior quantidade de ocorrências, 335. Dessa forma, levando em consideração 
a manifestação da auditada, as demandas judiciais representariam 66,08% das dispensações 
de medicamentos no ano sob análise. 



Em contrapartida, o comando ‘SAÍDA PARA USUÁRIO SUS’, admissível para baixas 
ordinárias, se repetiu poucas vezes, cerca de 1% de todas as ocorrências.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.11. Inconsistências detectadas em planilhas de controle utilizadas no setor de 
atendimento. 
 
Fato 
 
A unidade de Atendimento utiliza, além do Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica, planilhas de arquivos Excel, nas quais são feitos registros diários, a par dos 
registros do Hórus, ou seja, um controle de estoque paralelo. Indagado sobre o porquê do 
uso dessas planilhas, o responsável do setor relatou que tais planilhas já eram usadas antes 
da implantação do sistema oficial do Ministério da Saúde. E como este sempre apresentou 
problemas quanto ao tempo de resposta a consultas, resolveram continuar o registro nessas 
planilhas para o caso de quedas de sistema ou mesmo demora em processamento de 
informações. 

Após análise dessas planilhas, no entanto, foram identificadas várias inconsistências, 
relacionadas ao exercício de 2013, conforme segue: 

1. Estoque final de um mês não coincidindo com o inicial do mês subsequente. 

O uso das planilhas funciona da seguinte forma: um arquivo Excel é gerado para registrar as 
entradas e saídas de cada medicamento, para cada mês; portanto, cada remédio tem 12 
arquivos diferentes no exercício, um por mês. No arquivo consta o estoque inicial; as 
entradas; as saídas, nominadas por paciente; e o estoque final. Sendo assim, o estoque final 
de um mês deve coincidir com o estoque inicial do mês subsequente. Entretanto, em diversos 
arquivos isto não ocorre; às vezes, a diferença é para menor, às vezes, para maior. Abaixo, 
listagem com as ocorrências dessa natureza, ressaltando que o código “Ef” refere-se ao 
estoque final e que o código “Ei” refere-se ao estoque inicial. 

 
1. Adalimumabe 

1. Ef(maio): 246 
2. Ei(junho): 248 
3. Diferença: 2 

4. Ef(jun): 287 
5. Ei(jul): 283 
6. Diferença: -4 

7. Total das diferenças: -2 

2. Alfaepoetina 4.000 UI 
1. Ef(maio): 4.737 
2. Ei(junho): 6.218 
3. Diferença: 1.481 

3. Alfainterferona 3.000.000 UI 
1. Ef(abril): 228 
2. Ei(maio): 204 
3. Diferença: -24 

4. Ef(agosto): 36 
5. Ei(setembro): 0 
6. Diferença: -36 

7. Total das diferenças: -60 

4. Alfainterferona 5.000.000 UI 
1. Ef(maio): 108 
2. Ei(junho): 146 
3. Diferença: 38 

5. Alfainterferona 10.000.000 UI 
1. Ef(abril): 543 

6. Alfapeginterferona 2a 100 
mcg 



2. Ei(maio): 357 
3. Diferença: -186 

4. Ef(junho): 261 
5. Ei(julho): 0 
6. Diferença: -261 

1. Ef(maio): 356 
2. Ei(junho): 401 
3. Diferença: 45 

4. Ef(outubro): 449 
5. Ei(novembro): 447 
6. Diferença: -2 

7. Ef(novembro): 406 
8. Ei(dezembro): 372 
9. Diferença: -34 

10. Total das 
diferenças: 9 

7. Alfapeginterferona 2a 120 
mcg 
1. Ef(maio): 236 
2. Ei(junho): 301 
3. Diferença: -35 

4. Ef(novembro): 415 
5. Ei(dezembro): 407 
6. Diferença: -8 

7. Total das diferenças: -43 

8. Donepezila 
1. Ef(junho): 210 
2. Ei(julho): 90 
3. Diferença: -20 

9. Etarnecepte 
1. Ef(abril): 358 
2. Ei(maio): 348 
3. Diferença: -10 

4. Ef(junho): 106 
5. Ei(julho): 98 
6. Diferença: 8 

7. Total das diferenças: -2 

10. Imunoglobina Humana 
1. Ef(abril): 62 
2. Ei(maio): 57 
3. Diferença: -5 

11. Micofenolato de Sódio 
1. Ef(junho): 1750 
2. Ei(julho): 1540 
3. Diferença: -210 

12. Quetiapina 100 mg 
1. Ef(junho): 1830 
2. Ei(julho): 1560 
3. Diferença: -270 

13. Quetiapina 200 mg 
1. Ef(abril): 168 
2. Ei(maio): 0 
3. Diferença: -168 

14. Ribavirina 
1. Ef(junho): 73.470 
2. Ei(julho): 71.730 
3. Diferença: -1.740 

15. Rivastigmina 1,5 mg 
1. Ef(junho): 1822 
2. Ei(julho): 1762 
3. Diferença: -60 

16. Rivastigmina 2,0 mg 
1. Ef(junho): 12 
2. Ei(julho): 07 
3. Diferença: -5 

17. Rivastigmina 4,5 mg 
1. Ef(junho): 766 
2. Ei(julho): 602 
3. Diferença: -164 

18. Sirolimo 
1. Ef(julho): 296 
2. Ei(agosto): 290 
3. Diferença: -6 



4. Ef(novembro): 50 
5. Ei(dezembro): 60 
6. Diferença: 10 

7. Total das diferenças: 4 

 

8. Ajustes constantes no estoque sem explicação adicional 

O exame das planilhas revelou também que o servidor que as preenche fez constantes ajustes 
de saídas e entradas de medicamentos, sem, contudo, explicar com precisão a que se devem 
esses ajustes. Dessa forma, não é possível identificar se a baixa (ajuste a débito) no estoque 
ocorreu por simples erros de contagem, vencimento ou até furto de fármacos. Seguem as 
ocorrências: 

19. Alfaepoetina 4.000 UI 
1. Ajuste a débito: 1.161(jun)+760(jul)=1.921 
2. Ajuste a crédito: 0 

3. Total de ajustes a débito: 1.921 

20. Alfainterferona 3.000.000 UI 
1. Ajuste a débito: 156 (maio) 
2. Ajuste a crédito: 0 

3. Total de ajustes a débito: 156 

21. Olanzapina 
1. Ajuste a débito: 30(abril)+360(maio) 
2. Ajuste a crédito: 0 

3. Total de ajustes a débito: 390 

22. Alfainterferona 3.000.000 UI 
1. Ajuste a débito: 156(maio) 
2. Ajuste a crédito: 0 

3. Total de ajustes a débito: 156 

23. Micofenolato de Mofetila 
1. Ajuste a débito: 350(abril) 
2. Ajuste a crédito: 0 

3. Total de ajustes a débito: 350 

24. Rivastigmina 6,0 mg 
1. Ajuste a débito: 1.100(abril)+166(outubro) 
2. Ajuste a crédito: 418 

3. Total de ajustes a débito: 848 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do OF/CREME/Nº 37/2015, de 17 de agosto de 2015, o Centro de Referência de 
Medicamentos do Componente Especializado justificou-se nos seguintes termos:  



“Considerando as inconsistências detectadas nas planilhas Excel, visto que é uma planilha 
alimentada manualmente passível de erros. Tais planilhas nos servem de base para controle 
de nome de todos pacientes que já fizeram uso dos medicamentos, haverá erros visto que é 
totalmente manual”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Toda atividade realizada manualmente está passível de ocorrência de erros, entretanto, os 
mecanismos de controle servem precisamente para reduzir essa incidência a níveis 
aceitáveis. No caso da divergência entre estoque final de um mês e estoque inicial do 
subsequente, constata-se que o erro repete-se com elevada frequência durante o ano. Já em 
relação aos constantes ajustes a débitos no estoque, o maior erro é o de não justificar as 
baixas de medicamentos por meio desses ajustes. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.12. Relato de falta de medicamentos do Componente Especializado, por parte dos 
beneficiários do Programa. 
 
Fato 
 
Visando atestar a regularidade da distribuição de medicamentos do componente 
especializado aos beneficiários do Programa de Apoio Financeiro para Aquisição e 
Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
no mês de dezembro de 2013, foram realizadas entrevistas telefônicas com cem pacientes, 
tendo sido relatado, por 50% dos entrevistados, a falta de medicamentos no período escopo 
dos trabalhos. 

Durante as entrevistas, quarenta e três dos cem beneficiários informaram não recordar de 
problemas especificamente relacionados ao mês de dezembro de 2013, tendo relatado 
somente que daquela data até os dias atuais, em algum mês ou meses, deixaram de ser 
atendidos pelo programa. 

Por outro lado, sete dos cem entrevistados afirmaram categoricamente que sempre em finais 
de ano é certa a falta de medicamentos. 

O Formoterol 12 MCG + Budesonida 400 MCG (Alenia) foi o medicamento que obteve o 
maior número de reclamações. A totalidade dos beneficiários do medicamento (vinte e cinco 
pacientes constantes da amostra) relatou que atualmente o fármaco está em falta, sendo que 
vinte desses entrevistados informaram não ter recebido o medicamento em pelo menos um 
mês, a contar de dezembro de 2013. Além disso, quatro pacientes afirmaram, também, que 
o “Alenia sempre falta”, “quando chega o fim do ano”. 

Em seguida vem o Entecavir, com cinco pacientes, de sete entrevistados, relatando 
problemas de recebimento; Cabergolina, com dois relatos, dentre três entrevistas, e 
Leflunomida, com três reclamações, em nove entrevistas. A lista completa consta no Quadro 
12. 

Quadro 12: Entrevistas com pacientes 

Medicamento 
Nº de 

Entrevistados 
Nº de 

Reclamações 
ADALIMUMABE 40 MG INJETAVEL (POR SERINGA) 4 - 

ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL 3 1 



ALFAPEGINTERFERONA 2A 180MCG (POR SERINGA) 1 - 

AMANTADINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) 1 1 

ATORVASTATINA 20 MG (POR COMPRIMIDO) 1 - 

AZATIOPRINA 50 MG (POR COMPRIMIDO) 3 1 

CABERGOLINA 0,5 MG (POR COMPRIMIDO) 3 2 

CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) 1 1 

CICLOSPORINA 100 MG (POR CAPSULA) 1 1 

CIPROFIBRATO 100 MG (POR COMPRIMIDO) 1 1 

DANAZOL 100 MG  1 1 

ENTECAVIR 0,5 MG (POR COMPRIMIDO) 7 5 

FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG 25 20 

ISOTRETINOINA 10 MG (POR CAPSULA) 1 - 

LAMIVUDINA 150 MG (POR COMPRIMIDO) 2 1 

LAMOTRIGINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) 1 1 

LEFLUNOMIDA 20 MG (POR COMPRIMIDO) 10 3 

MESALAZINA 400 MG (POR COMPRIMIDO) 1 1 

MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG (POR 
COMPRIMIDO) 

1 1 

OCTREOTIDA LAR 30 MG INJETAVEL (POR FRASCO) 1 1 

OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 4 1 

PANCREATINA 10.000 UI (POR CAPSULA) 1 1 

PRAMIPEXOL 0,25 MG (POR COMPRIMIDO) 2 1 

QUETIAPINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) 1 - 

RALOXIFENO 60 MG (POR COMPRIMIDO) 2 - 

RIBAVIRINA 250 MG (POR CAPSULA) 2 - 

RISPERIDONA 1 MG (POR COMPRIMIDO) 1 1 

RIVASTIGMINA 3 MG (POR CAPSULA) 1 1 

SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG 1 1 

SEVELAMER 800 MG (POR COMPRIMIDO) 3 1 

TACROLIMO 1 MG (POR CAPSULA) 3 1 

TENOFOVIR 300 MG (POR COMPRIMIDO) 10 - 
Fonte: Exames efetuados pela CGU, julho de 2015. 
 
Por meio do OF/CREME/Nº 39/2015, de 19 de agosto de 2015, a auditada se manifestou nos 
seguintes termos: 

“Dos 32 itens analisados, 8 não obtiveram reclamações, dos 24 itens restantes, 11 itens são 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde através do Grupo 1A, ou seja, a aquisição e 
distribuição é de responsabilidade do MS, onde encaminhamos em anexo a planilha com a 
quantidade entregue e os dias de atrasos naqueles que houveram. 

Quanto aos 13 itens restantes que são de responsabilidade a aquisição e dispensação pelo 
SES- AC segue em anexo documentos com os referidos pedidos de aquisição de 
medicamentos para abastecimento deste Centro de Referência. 

Encaminhamos ainda o relatório de todas as entradas realizadas via sistema Hórus no 
período de 01/12/2013 a 31/12/2014 daqueles itens que obtiveram reclamações, 
esclarecemos que há 3 itens que não constam no relatório Octreotida LAR 30 mg – injetável, 
pois teve apenas nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2014, Pancreatina 10.000UI 



– cápsulas, não teve nesse período e Risperidona 1mg – comprimidos, teve apenas no mês 
de janeiro e março de 2014. 

A Falta de tais itens ocorre durante o decorrer do ano em virtude de tais itens terem sidos 
prejudicados em processos licitatórios.” 

Com base nos processos licitatórios examinados durante a fiscalização, verificou-se que o 
PREGÃO SRP Nº 307/2013 CPL 04, que visava à aquisição de medicamentos, resultou 
deserto para alguns itens, dentre os quais a BUDESONIDA, componente do medicamento 
de maior número de reclamações, e o FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 
MCG. 

A situação justifica os problemas relatados quanto aos dois fármacos no período avaliado. 

  
##/Fato## 

 
3. Conclusão 

 
Em síntese, os exames realizados indicam que os medicamentos estão a ser armazenados de 
forma inadequada, com possibilidade de comprometer a qualidade e eficácia dos princípios 
ativos. Além disso, o controle de estoque é inconsistente, sendo necessário que se exija 
providências de regularização. 
 
Os fatos averiguados, todavia, não ocasionaram prejuízos financeiros. 
 

 
 


