
 
 

 

 

RELATÓRIO Nº 201408225 

 

Trata-se de ação de 

fiscalização realizada na 

Secretaria Estadual de Saúde 

(SES) do Estado de 

Pernambuco, a qual busca 

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. 

 

Foi avaliado especificamente 

o Programa 

Aperfeiçoamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS). O 

período fiscalizado 

compreendeu 01/07/2013 a 

30/6/2014. Foram 

fiscalizados recursos da 

ordem de R$ 15.643.209,14. 

 POR QUE O TRABALHO FOI 

REALIZADO? 

O trabalho foi realizado em função de 

fiscalização regular cujo objeto é avaliar o 

acesso dos pacientes aos medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, conforme Protocolos Clínicos 

correspondentes, de forma a verificar a efetiva 

entrega e recebimento dos medicamentos, assim 

como avaliar as programações realizadas pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde quanto 

Componente Especializado dos Grupos 1A e 

1B.  

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? QUAIS 

RECOMENDAÇÕES FORAM 

EMITIDAS? 

Com base nos exames realizados, conclui-se 

que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada na execução do Programa em tela, 

evidenciada pela falta de medicamentos 

especializados, por recibos não encontrados ou 

não assinados ou com assinaturas não 

identificadas, pela perda ou desvio de 

medicamentos, assim como pela ausência de 

documentação obrigatória nos processos de 

dispensação. 

 

Para tanto, foram emitidas recomendações no 

sentido de manter o processo dos pacientes 

organizados e com todos os documentos 

obrigatórios, assim como apuração das causas 

de algumas falhas identificadas, com as 

devidas apurações de responsabilidades, se for 

o caso, e a instauração de procedimento 

administrativo, para que seja realizada a glosa.  

 

O presente relatório será encaminhado ao 

gestor federal, para adoção de medidas 

preventivas e corretivas, que serão 

acompanhadas pela CGU. 

 

Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria 

Geral da União 



 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Ordem de Serviço: 201408225 

Município/UF: Recife/PE 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FES-PE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 15.643.209,14 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21/7/2014 a 12/9/2014 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 Recife/PE. 

 

A ação fiscalizada destina-se a 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. 

 

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 documentação obrigatória nos processos para dispensação de 

medicamentos especializados aos pacientes. 
 



Fato 
 

Em análise aos processos para dispensação de medicamentos especializados aos pacientes 

do SUS, verificou-se a ausência de documentos obrigatórios, tais como receituário médico 

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

Especializado da Assistência Farmacêutica (LME) em 3 das 163 Autorizações para 

Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC) analisadas. 

  

As APAC com ausência de documentação obrigatória são as de número 2613206161962, 

2613206149895 e 2613206144846. 

 

Vale destacar que os cadastros dos pacientes referente às APAC de número (2613206149895 

e 2613206144846) possuem receituário médico e LME, contudo tais documentos não 

prescrevem os medicamentos informados na amostra de APAC selecionada pela 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde (DSSAU) da Secretaria Federal de 

Controle (SFC).  

 

Contudo, cabe ressaltar que não foi verificado, nos Recibos de Medicamentos Especializados 

(RME) dos referidos pacientes, a dispensação dos medicamentos referentes àquelas APAC, 

no mês de dezembro de 2013. 

 

Por fim, em relação à APAC de número 2613206161962, após analise da documentação 

apresentada, foi verificado que ocorreu a dispensação do medicamento elencado na referida 

amostra de APAC sem o receituário médico e sem o LME. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Memorando nº 277/14 – GOAFPE, anexo do Ofício GAB nº 1667/2014, de 

22/12/2014, a Secretaria de Estadual de Saúde de Pernambuco apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Item 2 (Ausência de documentação obrigatória nos processos para dispensação de 

medicamentos especializados aos pacientes) Os receituários e LME's referentes as 3 

amostras destacadas encontram-se em processo de busca em nossos arquivos. Em relação 

à APAC 26206149895 da usuária (...), destacamos que foram solicitadas duas APACs 

referentes à mesma paciente e que numa delas foram localizados os documentos requeridos 

e que na APAC citada fornecemos o recibo de dispensação devidamente assinado 

comprovando assim o seu atendimento.  

 

Em relação à APAC 261206161962 do usuário (...) ressaltamos que foi fornecido o recibo 

de dispensação que comprova o atendimento ao paciente, porém continuamos em busca do 

LME e receituário médico.  

 

Em relação à APAC 261206144846 do usuário (...) destacamos que foram solicitadas duas 

APACs referentes ao mesmo paciente e que numa delas foram localizados os documentos 

requeridos e que na APAC' citada não foi localizado recibo, porém como destacado no 

relatório em questão, não houve atendimento do paciente durante o período, porém 

continuamos em busca do LME e receituário médico.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

Primeiramente vale destacar que a manifestação ocorreu de forma intempestiva.  

 

O Relatório Preliminar foi encaminhado para Secretária Estadual de Saúde em 3/11/2014, 

por meio do Ofício nº 28.974/2014/FIS/CGU-Regional/PE-NAC3. A Gerente de 

Acompanhamento Judicial em Exercício, mediante Ofício nº 51331/2014, de 14/11/2014, 

solicitou a dilação do prazo e em 24/12/2014 foi protocolado o Ofício GAB nº 1667/2014, 

de 22/12/2014, contendo a manifestação da Secretária Estadual de Saúde. 

 

Diante disso, verifica-se que a manifestação da Secretária de Saúde ocorreu 51 dias após a 

entrega do Relatório Preliminar, o que configura a sua intempestividade. Apesar disso, a 

equipe de fiscalização da CGU-Regional/PE analisou os esclarecimentos apresentados pelo 

gestor. 

  

A SES ratificou a existência da impropriedade, corroborando com os fatos apontados pela 

equipe de fiscalização “Os receituários e LME's referentes as 3 amostras destacadas 

encontram-se em processo de busca em nossos arquivos.” 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que determine as SES a manter o processo dos 

pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da Portaria 

nº 1554. 

 

 

2.1.2. Beneficiários do Programa de Assistência Farmacêutica - Componente 

Especializado relataram falta de medicamentos em dezembro de 2013. 
 

Fato 
 
 

Por meio de entrevista telefônica, 8 beneficiários do Programa dos 87 entrevistados 

relataram que houve falta de medicamentos no mês de dezembro de 2013. Os medicamentos 

são: 

 

DESCRIÇÃO MEDICAMENTO 

TENOFOVIR 300 MG (POR COMPRIMIDO) 

DONEPEZILA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 

SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG INJETAVEL (POR FRASCO 

DE 5 ML) 

LEFLUNOMIDA 20 MG (POR COMPRIMIDO) 

SEVELAMER 800 MG (POR COMPRIMIDO) 

OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 

ATORVASTATINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 



 

 

Além disso, cabe relatar que 52 beneficiários dos 87 entrevistados relataram que houve falta 

(parcial ou total) do medicamento em pelo menos um mês, no período que estiveram 

cadastrados. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Memorando GEMAS nº 233/2014, anexo do Ofício GAB nº 1667/2014, de 

22/12/2014, a Secretaria de Estadual de Saúde de Pernambuco apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Considerando a aprovação e recebimentos dos itens da lista lA (Medicamentos: 1, 2, 5 e 

6) do CEAF, encaminhados para dispensação do 4° trimestre./2013 pelo Ministério da 

Saúde em sua totalidade;  

 

Considerando a movimentação do estoque por produto no período indicado; 

 

Informamos que os estoques dos medicamentos citados estavam regularizados.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente vale destacar que a manifestação ocorreu de forma intempestiva.  

 

O Relatório Preliminar foi encaminhado para Secretária Estadual de Saúde em 3/11/2014, 

por meio do Ofício nº 28.974/2014/FIS/CGU-Regional/PE-NAC3. A Gerente de 

Acompanhamento Judicial em Exercício, mediante Ofício nº 51331/2014, de 14/11/2014, 

solicitou a dilação do prazo e em 24/12/2014 foi protocolado o Ofício GAB nº 1667/2014, 

de 22/12/2014, contendo a manifestação da Secretária Estadual de Saúde. 

 

Diante disso, verifica-se que a manifestação da Secretária de Saúde ocorreu 51 dias após a 

entrega do Relatório Preliminar, o que configura a sua intempestividade. Apesar disso, a 

equipe de fiscalização da CGU-Regional/PE analisou os esclarecimentos apresentados pelo 

gestor. 

 

Apesar de o gestor ter informado que “os estoques dos medicamentos citados estavam 

regularizados”, não foi apresentada nenhuma documentação comprobatória da regularidade 

do estoque e nem da dispensação dos referidos medicamentos em dezembro de 2013. 

  
##/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. 

 

 

2.1.3. Os LME analisados apresentam os mesmos dados da APAC. 
 

Fato 
 



Todos os 160 LME analisados apresentam os mesmos dados da Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade relativos à substância, quantidade e CID. 

 

Vale destacar que das 163 APAC informadas na amostra selecionada pela Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Saúde (DSSAU) da Secretaria Federal de Controle (SFC), 3 

não possuem LME.   
##/Fato## 

2.1.4. Das 163 dispensações de medicamentos analisadas, 14 recibos de medicamentos 

não foram encontrados.  
 

Fato 
 

 

Em análise aos recibos de dispensação de medicamentos, verificou-se que todos os 149 

recibos analisados comprovam os faturamentos (APAC) efetuados pela Secretaria Estadual 

de Saúde (SES). 

 

Vale destacar que das 163 dispensações constantes na amostra de APAC selecionada pela 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde (DSSAU) da Secretaria Federal de 

Controle (SFC), não foram encontrados recibos de dispensação de medicamentos de 14 

pacientes.  

 

Contudo, o Superintendente de Assistência Farmacêutica informou à Secretária-Executiva 

de Atenção a Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Memorando SAF nº 

071/2017, de 22/8/2014, que, nesses casos, “não há o recibo referente a dezembro de 2013, 

em vista de que no período não foi efetuado atendimento.” 

 

Apesar do esclarecimento prestado pela SES, consta nas informações fornecidas pela 

DSSAU o faturamento dos medicamentos pelo Ministério da Saúde em 4 das 14 

dispensações nas quais não foram encontrados os respectivos recibos, são elas: 

 

Número da APAC. Descrição Procedimento 
Qtde 

aprovada 

2613206071234 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) 30 

2613206157640 
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 

MG INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML) 
2 

2613205953072 
LEFLUNOMIDA 20 MG (POR 

COMPRIMIDO) 
30 

2613206149895 ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR 

FRASCO-AMPOLA) 

12 

 
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade Examinada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não se aplica. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que encaminhe ao Fundo Nacional de Saúde as 

informações a respeito das autorizações de procedimentos ambulatoriais - APAC's faturadas 

sem a respectiva comprovação de execução  no intuito de instaurar procedimento 

administrativo visando o ressarcimento de recursos financeiros e, no caso de medicamentos  

do  Grupo 1A, seja realizada a glosa na próxima remessa a ser realizada pelo MS, nas 

situações em que não foi identificada a efetiva dispensação dos insumos aos pacientes. 

 

 

2.1.5. Existência de Recibos de Medicamentos Excepcionais (RME) não assinados ou 

com assinaturas não identificadas. 
 

Fato 
 

Verificou-se que das 163 APAC analisadas 14 não continham o RME referente à 

dispensação do medicamento no mês de dezembro de 2013, e em 47 os recibos não estavam 

assinados ou estavam com assinaturas não identificadas nos documentos entregues pela SES. 

 

Vale ressaltar que as APAC que não continham o RME foram analisadas no Item 2.1.4. 

 

No tocante às dispensações analisadas que continham recibos não assinados ou com 

assinaturas não identificadas, vale destacar que consta nas informações fornecidas pela 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde (DSSAU) da Secretaria Federal de 

Controle (SFC) o faturamento dos medicamentos pelo Ministério da Saúde em 31 das 47, 

são elas: 

 
Número do 

Cartão Nacional 

de Saúde.  

Número da 

APAC. 
Descrição Procedimento 

Qtde 

aprovada 

***193349910*** 2613205877062 TOPIRAMATO 50 MG (POR COMPRIMIDO) 120 

***814250840*** 2613205923845 SILDENAFILA 20 MG (POR COMPRIMIDO) 90 

***976396510*** 2613206227104 
ALFAEPOETINA 2.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-

AMPOLA) 
8 

***416888850*** 2613206225916 ISOTRETINOINA 20 MG (POR CAPSULA) 60 

***234713910*** 2613206162370 
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG 

INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML) 
8 

***120896640*** 2613206157078 
ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-

AMPOLA) 
12 

***046063400*** 2613206127323 
ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-

AMPOLA) 
12 

***434342584*** 2613206183236 
ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-

AMPOLA) 
24 

***000021011*** 2613205967405 CABERGOLINA 0,5 MG (POR COMPRIMIDO) 24 

***000021028*** 2613206167792 SEVELAMER 800 MG (POR COMPRIMIDO) 180 

***000021420*** 2613206160378  ENTACAPONA 200 MG (POR COMPRIMIDO) 150 

***000103247*** 2613206032635 PANCREATINA 10.000 UI (POR CAPSULA) 180 

***000165065*** 2613205930269 
OCTREOTIDA  LAR 30 MG INJETAVEL (POR 

FRASCO-AMPOLA) 
1 

***001057080*** 2613206167935 
FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 

MCG  (POR CAPSULA INALANTE) 
60 

***001058707*** 2613206084302 
ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-

AMPOLA) 
12 



Número do 

Cartão Nacional 

de Saúde.  

Número da 

APAC. 
Descrição Procedimento 

Qtde 

aprovada 

***001058785*** 2613205991440 
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG 

INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML) 
1 

***002319045*** 2613205914451 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) 30 

***002966116*** 2613206217325 
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG 

INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML) 
4 

***002966116*** 2613206217314 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) 30 

***002979363*** 2613205985258 
SOMATROPINA 4 UI INJETAVEL (POR FRASCO-

AMPOLA) 
31 

***002997819*** 2613206064909 QUETIAPINA 25 MG (POR COMPRIMIDO) 30 

***003007225*** 2613206166857 
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG 

INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML) 
4 

***003227593*** 2613206169277 DONEPEZILA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 30 

***003465025*** 2613205999393 CICLOSPORINA 50 MG (POR CAPSULA) 60 

***003499362*** 2613206212210 

COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ PACIENTE 

FENILCETONURICO MAIOR DE 1 ANO - FORMULA 

DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE 

FENILALANINA  (POR GRAMA) 

1500 

***003942425*** 2613206021954 METADONA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 30 

***004056732*** 2613205928817 
SOMATROPINA 12 UI INJETAVEL (POR FRASCO-

AMPOLA) 
8 

***050021670*** 2613206233880 CODEINA 30 MG (POR COMPRIMIDO) 120 

***050079892*** 2613206212199 
GALANTAMINA 24 MG (POR CAPSULA DE 

LIBERAÇÃO PROLONGADA) 
30 

***050089371*** 2613206185733 DONEPEZILA 10 MG (POR COMPRIMIDO) 30 

***050098427*** 2613206129523 RIVASTIGMINA 4,5 MG (POR CAPSULA) 60 

 

 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 

Por meio do Memorando nº 277/14 – GOAFPE, anexo do Ofício GAB nº 1667/2014, de 

22/12/2014, a Secretaria de Estadual de Saúde de Pernambuco apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“As 12 APAC's destacadas que não continham recibos de dispensação se justificam pelo 

tato de não ter havido atendimento ao paciente no período. Quanto aos 49 recibos que não 

foram assinados ou as assinaturas foram dadas como não identificadas. informamos que no 

ato da dispensação é solicitado para o paciente ou representante a apresentação de RG, 

onde o recibo é impresso de acordo com a identificação positiva do documento e dos dados 

do cadastro do usuário. Deste modo, o medicamento é dispensado apenas ao paciente ou 

seu representante cadastrado no sistema, não havendo ressalvas na Portaria quanto à forma 

da assinatura ou rubrica.  

Quanto à assertiva de que as dispensações analisadas que continham recibos não assinados 

ou com assinaturas não identificadas, ressaltamos que foram destacadas todas as 163 

APACs e não as 49 conforme descrito anteriormente.” 



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente vale destacar que a manifestação ocorreu de forma intempestiva.  

 

O Relatório Preliminar foi encaminhado para Secretária Estadual de Saúde em 3/11/2014, 

por meio do Ofício nº 28.974/2014/FIS/CGU-Regional/PE-NAC3. A Gerente de 

Acompanhamento Judicial em Exercício, mediante Ofício nº 51331/2014, de 14/11/2014, 

solicitou a dilação do prazo e em 24/12/2014 foi protocolado o Ofício GAB nº 1667/2014, 

de 22/12/2014, contendo a manifestação da Secretária Estadual de Saúde. 

 

Diante disso, verifica-se que a manifestação da Secretária de Saúde ocorreu 51 dias após a 

entrega do Relatório Preliminar, o que configura a sua intempestividade. Apesar disso, a 

equipe de fiscalização da CGU-Regional/PE analisou os esclarecimentos apresentados pelo 

gestor. 

 

Além disso, resta esclarecer que após análise da manifestação do gestor verificou-se que em 

dois casos existiam RME, mas não referente aos medicamentos especificados na amostra de 

APAC selecionada pela Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde (DSSAU) da 

Secretaria Federal de Controle (SFC). 

 

Dessa forma, foi alterado o quantitativo de APAC que não continham o RME de 12 para 14 

e, consequentemente, de 49 para 47 as APAC que continham recibos não assinados ou com 

assinaturas não identificadas. 

 

Em relação à manifestação, o gestor informou que “no ato da dispensação é solicitado para 

o paciente ou representante a apresentação de RG, onde o recibo é impresso de acordo com 

a identificação positiva do documento e dos dados do cadastro do usuário. Deste modo, o 

medicamento é dispensado apenas ao paciente ou seu representante cadastrado no sistema, 

não havendo ressalvas na Portaria quanto à forma da assinatura ou rubrica.” 

 

Em que pese a justificativa, verifica-se que, dos 31 casos listados no fato, em 23 não foi 

fornecido documento de identificação do paciente ou do responsável, em 5 a assinatura 

constante no RME difere daquelas presentes nos documentos de identificação do paciente 

ou do responsável e em 3 na há assinatura no recibo. 

 

Diante do exposto, a equipe de fiscalização entende que a justificativa apresentada não 

esclarece as impropriedades encontradas.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que encaminhe ao Fundo Nacional de Saúde as 

informações a respeito das autorizações de procedimentos ambulatoriais - APAC's faturadas 

sem a respectiva comprovação de execução  no intuito de instaurar procedimento 

administrativo visando o ressarcimento de recursos financeiros e, no caso de medicamentos  

do  Grupo 1A, seja realizada a glosa na próxima remessa a ser realizada pelo MS, nas 

situações em que não foi identificada a efetiva dispensação dos insumos aos pacientes. 

 

 

2.1.6. Informação 
 



Fato 
 

 

A Superintendência de Assistência Farmacêutica  é a unidade da Secretaria Estadual de 

Saúde (SES) responsável por disponibilizar, por meio da Farmácia de Pernambuco, 

medicamentos especializados para a população pernambucana.  

  

Atualmente, existem 31 unidades distribuídas em todo o Estado, algumas funcionando 

dentro de hospitais, sendo 14 unidades da rede própria da SES e 17 de rede parceiras, são 

elas: 

 

Rede própria: 

Agreste (Caruaru), Agreste Meridional (Garanhuns), Agreste Setentrional (Limoeiro), 

Domiciliar (Recife), Infusão (Recife), Itinerante (Recife), Metropolitana (Recife), Mata Sul 

(Palmares), Sertão Central (Salgueiro), Sertão do Moxotó (Arcoverde), Sertão do Pajeú 

(Afogados Da Ingazeira), Sertão do Pajeú II (Serra Talhada), Sertão do Araripe (Ouricuri) e 

Sertão do São Francisco (Petrolina). 

 

Rede parceira: 

PROCAPE, HBL – ONCOLOGIA, HOF, HC, HC – HEPATOLOGIA, HUOC, HCP, 

HEMOPE, IMIP, PETROLÂNDIA, PESQUEIRA, CEOC, ONCO – GARANHUNS, 

ONCO – PETROLINA, SAE – PETROLINA, SAE – ARCOVERDE e IFP 

 

Além disso, a SES possui um Centro de Distribuição que recebe todos os medicamentos 

enviados pelo Ministério da Saúde e os adquiridos pela própria Secretaria, bem como os 

distribui para as Farmácias de Pernambuco (rede própria e rede parceira). 

Com o fito de avaliar a aquisição e distribuição de medicamentos do componente 

especializado da assistência farmacêutica, a equipe de Fiscalização da CGU/PE, por meio da 

Solicitação de Fiscalização n.º 201408225/001, de 18/7/2014, solicitou diversas 

documentações e informações, que não foram formalmente fornecidas em sua integralidade. 

Complementarmente, por meio da Solicitação de Fiscalização N.º 201408225/002, de 

19/8/2014, a equipe reiterou a necessidade de resposta, sem que a SES disponibilizasse todas 

as documentação. Destacam-se as seguintes documentações solicitadas, sem manifestação 

formal por parte da SES: 

1. Documentação ORIGINAL das despesas realizadas com as compras dos 

medicamentos do Grupo 1B (notas de empenho/subempenho, notas fiscais, recibos, 

cheques, comprovante de recolhimento das retenções efetuadas, e outros documentos 

que comprovem as despesas realizadas) referente a todas as despesas efetuadas, 

relativas ao período de 1/7/2013 a 30/6/2014; 

 

Por fim, cabe destacar que, embora não tenha ocorrido uma resposta formal aos itens 

solicitados, foram disponibilizados diversos documentos e informações solicitados 

referentes ao Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Apoio 

Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado 

da Assistência. 

 



  
##/Fato## 

2.1.7. Procedimentos realizados para contato com os pacientes ou responsáveis. 
 

Fato 
 
 

A equipe de fiscalização da CGU/PE tentou realizar os contatos com os pacientes ou 

responsáveis apenas via telefone, por no mínimo 3 vezes em dias e horários diferentes, 

utilizando os números fornecidos nos cadastros dos respectivos pacientes. 

 

Vale destacar que nos cadastros dos 156 pacientes relacionados na amostra selecionada pela 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde (DSSAU) da Secretaria Federal de 

Controle (SFC), 28 não possuíam número telefônico cadastrado ou possuíam número 

telefônico cadastrado incorretamente. 

 

Ressalte-se que a equipe de fiscalização não conseguiu realizar o contato com 41 pacientes 

ou responsáveis dos 156 da amostra. 

 

  
##/Fato## 

2.1.8. Medicamentos excepcionais, relacionados em amostra elaborada pela CGU/PE, 

constantes dos estoques da Secretaria Estadual de Saúde. 
 

Fato 
 

 

A equipe de fiscalização da CGU/PE realizou, em 22/9/2014, visita à Farmácia de 

Pernambuco - Unidade Metropolitana, localizada na Praça Oswaldo Cruz, S/N, Boa Vista - 

Recife/PE. 

 

Foi selecionada de maneira não estatística uma amostra de 15 medicamentos para verificação 

dos quantitativos in loco e não foi constatada falta desses medicamentos nos estoques da 

Secretaria Estadual de Saúde. 

 

  
##/Fato## 

2.1.9. Recebimento adequado, por parte do Estado de Pernambuco, de medicamentos 

excepcionais enviados pelo Ministério da Saúde. 
 

Fato 
 

 

Para proceder a esta verificação, a equipe de fiscalização comparou os medicamentos 

recebidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) com os distribuídos pelo Ministério da 

Saúde (MS) no exercício de 2013. Foram analisados 13 arquivos dos 39 disponibilizados 

pelo Ministério. 

 

Considerando que os arquivos continham informações sobre os medicamentos distribuídos 

pelo MS no exercício de 2013, a equipe de fiscalização solicitou a relação de medicamentos 

recebidos pelas SES no período de janeiro a dezembro de 2013.  

 



Diante disso, ao realizar a referida comparação, a equipe de fiscalização não pode analisar o 

recebimento dos medicamentos referente às Pautas de Distribuição do 1º Trimestre de 2013, 

em virtude da entrega desses medicamentos ter ocorrido em dezembro de 2012. 

 

Por fim, em relação às Pautas de Distribuição analisadas, o Estado recebeu todas as 

apresentações farmacêuticas (medicamentos) enviadas pela Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE) conforme as condições 

contratuais definidas para a entrega. 
 

  
##/Fato## 

2.1.10. Foi detectada perda ou desvio de medicamentos. 
 

Fato 
 

A equipe de fiscalização da CGU/PE realizou, em 22/9/2014, visita ao Centro de 

Distribuição, localizado no na Rodovia Empresário João Filho, Muribeca - Jaboatão dos 

Guararapes/PE, Condomínio Industrial AJAM, Bloco D, no qual realizou a inspeção física 

de 15 lotes de medicamentos. 

 

Após a inspeção física, a equipe de fiscalização verificou que em 3 lotes houve o descarte 

de medicamentos por estarem vencidos e 1 por avaria, são eles: 

 
MEDICAMENTO LOTE MOTIVO 

DO 

DESCARTE 

QUANTIDAD

E 

Travoprosta – 0,04 MG/ML, Frasco 2,5 ml 45532 Vencido 85 

Bimatoprosta – 0,3 MG/ML, Frasco 21095 Vencido 204 

Bimatoprosta – 0,3 MG/ML, Frasco 24561 Vencido 1609 

Galantamina, Bromidrato – 8MG, Capsula de 

Liberação 

45011 Avaria 3 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Memorando GEMAS nº 233/2014, anexo do Ofício GAB nº 1667/2014, de 

22/12/2014, a Secretaria de Estadual de Saúde de Pernambuco apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

A solicitação para aquisição dos colírios foi motivada pela Portaria n. 1.554, de 30 de julho 

de 2013 que inclui o programa de Glaucoma no Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica - CEAF, onde os usuários sairiam das clinicas oftalmológicas e iriam receber 

seus medicamentos nas unidades dispensadoras do. CEAF, houve duas prorrogações: pela 

portaria 3.293 de 26 de dezembro de 2013 e pela portaria 799 de 05 de maio de 2014 e até 

o momento os usuários permanecem nas clínicas especializadas;  

 

Considerando o Art. 20 e paragrafo 1º da Lei n° 13.065, de 05 de julho de 2006, o qual. 

dispõe sobre a substituição e destinação de medicamentos cujos prazos de validade 

expirem em poder das farmácias e adota outras providências.  

 

“Art. 2º As farmácias drogarias e postos de medicamentos informarão, por escrito, 

à indústria farmacêutica ou distribuidor que forneceu o medicamento ou insumo, a 



lista de produtos, e suas respectivas quantidades, com a identificação do respectivo 

lote de Fabricação e origem, até, vinte antes do vencimento dos medicamentos.  

 

§1º A indústria farmacêutica ou distribuidor providenciará o recolhimento dos 

produtos no prazo máximo de quinze dias, depois de recebida a informação, dando-

lhes a destinação determinada pela legislação federal pertinente, devendo, ainda, 

substituí-los por outros idênticos e em condições de uso."(grifo nosso)  
 

Considerando a Lei nº 13.065 em nosso estado, informamos que a mesma se encontra em 

todos nossos editais de licitação;  

 

Diante do exposto, as solicitações de troca dos medicamentos já se encontram no setor 

competente, na Superintendência de Suprimentos, Gerência de Medicamentos e Insumos, 

onde será realizado o contato com o fornecedor.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente vale destacar que a manifestação ocorreu de forma intempestiva.  

 

O Relatório Preliminar foi encaminhado para Secretária Estadual de Saúde em 3/11/2014, 

por meio do Ofício nº 28.974/2014/FIS/CGU-Regional/PE-NAC3. A Gerente de 

Acompanhamento Judicial em Exercício, mediante Ofício nº 51331/2014, de 14/11/2014, 

solicitou a dilação do prazo e em 24/12/2014 foi protocolado o Ofício GAB nº 1667/2014, 

de 22/12/2014, contendo a manifestação da Secretária Estadual de Saúde. 

 

Diante disso, verifica-se que a manifestação da Secretária de Saúde ocorreu 51 dias após a 

entrega do Relatório Preliminar, o que configura a sua intempestividade. Apesar disso, a 

equipe de fiscalização da CGU-Regional/PE analisou os esclarecimentos apresentados pelo 

gestor. 

 

Apesar de o gestor ter informado que “as solicitações de troca dos medicamentos já se 

encontram no setor competente, na Superintendência de Suprimentos, Gerência de 

Medicamentos e Insumos, onde será realizado o contato com o fornecedor”, não foi 

apresentada nenhuma documentação comprobatória do cumprimento dos prazos 

estabelecidos no Art. 2º da Lei 13.065, de 5/7/2006, a qual dispõe que:  

 
“As farmácias drogarias e postos de medicamentos informarão, por escrito, à indústria farmacêutica 

ou distribuidor que forneceu o medicamento ou insumo, a lista de produtos, e suas respectivas 

quantidades, com a identificação do respectivo lote de Fabricação e origem, até, vinte antes do 

vencimento dos medicamentos.” (Grifos nossos) 

 

Dessa forma, além detectar a perda de medicamentos no Centro de Distribuição, verificou-

se o não cumprimento do disposto na da Lei 13.065, de 5/7/2006, no que se refere a informar 

os fabricantes ou distribuidores e substituir os medicamentos vencidos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Efetuar o ressarcimento ao Fundo Estadual de Saúde dos valores 

identificados como prejuízo, acrescidos da atualização previstas nas normas aplicaveis e, 

após esgotadas as medidas administrativas sem a obtenção do ressarcimento pretendido, 

encaminhar o fato ao DENASUS para instauração de TAS (Termo de Ajuste Sanitário). 

 



 

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. Falhas no controle de estoque na Secretaria Estadual de Saúde. 
 

Fato 
 

A equipe de fiscalização da CGU/PE realizou, em 22/9/2014, visita ao Centro de 

Distribuição (CD), localizado na Rodovia Empresário João Filho, Muribeca - Jaboatão dos 

Guararapes/PE, Condomínio Industrial AJAM, Bloco D, no qual realizou a inspeção física 

de 15 lotes de medicamentos. 

 

Após a inspeção física, a equipe de fiscalização verificou que 8 lotes continham quantidades 

diferentes do informado no controle de estoque. 

 

Contudo, dos 8 lotes, a Gerente Operacional do Centro de Distribuição, identificou 4 lotes 

que estavam no CD, em movimentação para envio à farmácia ou separados na área de 

descarte, conforme Termo de Vistoria de 11/9/2014. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Memorando SAL nº 1047/2014, anexo do Ofício GAB nº 1667/2014, de 

22/12/2014, a Secretaria de Estadual de Saúde de Pernambuco apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“A equipe de fiscalização da CGU/PE realizou, em 22/9/2014, visita ao Centro de 

Distribuição (CD), localizado na Rodovia Empresário João Filho, Muribeca Jaboatão dos 

Guararapes/PE, Condomínio Industrial AJAM, Bloco D, no qual realizou a inspeção física 

de 15 lotes de medicamentos. Após a inspeção física, a equipe de fiscalização verificou que 

08 lotes continham quantidades diferentes do informado no controle de estoque, contudo 

dos 08 lotes a Gerente Operacional do Centro de Distribuição identificou 04 lotes que 

estavam no CD, em movimentação para envio à farmácia ou separados na área de descarte, 

conforme Termo de Vistoria de 11/9/2014.  

 

Itens identificados:  

1. Travoprost 0,04MG (Etiqueta 49815) — Produto havia sido movimentado fisicamente 

para área de descarte, pois sua validade já havia expirado.  

2. Travoprost 0,04MG (Etiqueta 45512) — Produto havia sido movimentado fisicamente 

para área de descarte, pois sua validade já havia expirado.  

3. Bimatroprost 0,3MG (Etiqueta 21095) — Produto havia sido movimentado fisicamente 

para área de descarte, pois sua validade já havia expirado.  



4. Bimatroprost 0,3MG (Etiqueta 21095) — Produto havia sido movimentado fisicamente 

para área de descarte, pois sua validade já havia expirado.  

5. Octerotida 20MG (Etiqueta 44138) — A quantidade física foi maior do que a informada 

no sistema, pois o relatório extraído foi do programa SAF-Padrão e fisicamente havia do 

SAF-Padrão (25 uni) e SAF-Ação Judicial (20uni).  

6. Leuprorelina (Etiqueta 44831) — Estava em processo de separação e por isso a 

quantidade no momento da auditoria estava inferior.  

7. Galantamina (Etiqueta 45011) — Havia uma diferença de 3 comprimidos do item, pois o 

mesmo foi movimentado para área de segregação. O item retornou a Central de 

Distribuição já com a avaria, conforme recebimento 14/040106.  

8. Trastuzumabe (S/Informação de etiqueta) - Estava em processo de separação e por isso 

a quantidade no momento da auditoria estava inferior.  

 

Os itens 5, 6, 7 e 8 foram esclarecidos no ato da auditoria e os itens 1, 2, 3 e 4 não houve 

identificação no ato, pois a movimentação estava sendo realizada fisicamente e ainda não 

havia registro no sistema.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente vale destacar que a manifestação ocorreu de forma intempestiva.  

 

O Relatório Preliminar foi encaminhado para Secretária Estadual de Saúde em 3/11/2014, 

por meio do Ofício nº 28.974/2014/FIS/CGU-Regional/PE-NAC3. A Gerente de 

Acompanhamento Judicial em Exercício, mediante Ofício nº 51331/2014, de 14/11/2014, 

solicitou a dilação do prazo e em 24/12/2014 foi protocolado o Ofício GAB nº 1667/2014, 

de 22/12/2014, contendo a manifestação da Secretária Estadual de Saúde. 

 

Diante disso, verifica-se que a manifestação da Secretária de Saúde ocorreu 51 dias após a 

entrega do Relatório Preliminar, o que configura a sua intempestividade. Apesar disso, a 

equipe de fiscalização da CGU-Regional/PE analisou os esclarecimentos apresentados pelo 

gestor. 

 

O gestor informou que “não houve identificação no ato, pois a movimentação estava sendo 

realizada fisicamente e ainda não havia registro no sistema”. Tal fato corrobora com o 

entendimento da Equipe da CGU-Regional/PE no sentido de que existem falhas no controle 

de estoque no Centro de Distribuição. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.2. Não apresentação do comprovante de empenhos e notas fiscais dos 

medicamentos do grupo 1B. 
 

Fato 
 

A equipe de Fiscalização da CGU/PE, por meio da Solicitação de Fiscalização N.º 

201408225/001, de 18/7/2014, solicitou diversas documentações e informações, que não 

foram formalmente fornecidas. Complementarmente, por meio da Solicitação de 

Fiscalização N.º 201408225/002, de 19/8/2014, a equipe da CGU/Regional-PE reiterou a 

necessidade de resposta, sem que a SES fornecesse todas as documentações solicitadas.  



Cabe destacar que, embora não tenha ocorrido uma resposta formal aos itens solicitados, 

foram disponibilizados diversos documentos e informações solicitados referentes ao 

Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Apoio Financeiro para 

Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência. 

Contudo, não foi entregue à equipe de fiscalização a documentação ORIGINAL das despesas 

realizadas com as compras dos medicamentos do Grupo 1B (notas de empenho/subempenho, 

notas fiscais, recibos, cheques, comprovante de recolhimento das retenções efetuadas, e 

outros documentos que comprovem as despesas realizadas) referente a todas as despesas 

efetuadas, relativas ao período de 1/7/2013 a 30/6/2014. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Memorando SAL nº 1047/2014, anexo do Ofício GAB nº 1667/2014, de 

22/12/2014, a Secretaria de Estadual de Saúde de Pernambuco apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Em 16/09/14 a Superintendência de Apoio Logístico encaminhou a Superintendência de 

Assistência Farmacêutica através do sigepe de n° 0068724-0/2014 (em anexo) dois CDs 

com todas as informações (notas fiscais e empenhos) referentes aos recebimentos do grupo 

1A e 1B, sendo assim essa exigência foi atendida por parte da SAL. De qualquer forma 

segue, novamente, um CD com todos as notas fiscais e empenhos de todos os recebimentos 

referente aos medicamentos do grupo 1B no período solicitado peia CGU.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente vale destacar que a manifestação ocorreu de forma intempestiva.  

 

O Relatório Preliminar foi encaminhado para Secretária Estadual de Saúde em 3/11/2014, 

por meio do Ofício nº 28.974/2014/FIS/CGU-Regional/PE-NAC3. A Gerente de 

Acompanhamento Judicial em Exercício, mediante Ofício nº 51331/2014, de 14/11/2014, 

solicitou a dilação do prazo e em 24/12/2014 foi protocolado o Ofício GAB nº 1667/2014, 

de 22/12/2014, contendo a manifestação da Secretária Estadual de Saúde. 

 

Diante disso, verifica-se que a manifestação da Secretária de Saúde ocorreu 51 dias após a 

entrega do Relatório Preliminar, o que configura a sua intempestividade. 

 

Em que pese a Gerente de Logística ter informado que “encaminhou a Superintendência de 

Assistência Farmacêutica através do sigepe de n° 0068724-0/2014 (em anexo) dois CDs 

com todas as informações (notas fiscais e empenhos)”, tais documentos não foram entregues 

a equipe da CGU-Regional/PE. 

 

Além disso, verificou-se que o CD entregue em anexo ao Ofício GAB nº 1667/2014 contém 

apenas as notas fiscais dos medicamentos do Grupo 1B, faltando os respectivos empenhos. 

 

Por fim, a intempestividade do fornecimento de tais documentos impossibilitou a análise das 

referidas notas fiscais. 



  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3. As condições de armazenagem dos medicamentos são adequadas.  
 

Fato 
 

As condições de armazenagem dos medicamentos são adequadas na Farmácia de 

Pernambuco - Unidade Metropolitana, localizada na Praça Oswaldo Cruz, S/N, Boa Vista - 

Recife/PE. 

 

Segue relatório fotográfico da referida unidade: 

 

  
Freezers Almoxarifado  

  
Almoxarifado Sala de separação dos medicamentos para 

dispensação 

 
  ##/Fato## 

 

2.2.4. Condições de armazenagem de medicamentos adequadas no Centro de 

Distribuição da Secretaria Estadual de Saúde. 
 

Fato 
 

As condições de armazenagem dos medicamentos são adequadas no Centro de Distribuição 

da Secretaria Estadual de Saúde, localizado na Rodovia Empresário João Filho, Muribeca - 

Jaboatão dos Guararapes/PE, Condomínio Industrial AJAM, Bloco D. 

 



Segue relatório fotográfico da referida unidade: 
 

 

 
Depósito Depósito 

  
Sala refrigerada Controle de temperatura e umidade da sala 

refrigerada 

  

Containers frigoríficos Containers frigoríficos 

 

  
##/Fato## 

 

2.2.5. Os medicamentos do grupo 1B são adquiridos de acordo com uma 

programação. 
 

Fato 
 

 

Primeiramente, resta esclarecer que os medicamentos do grupo 1B são financiados pelo 

Ministério da Saúde por meio de descentralização de recursos financeiros Fundo a Fundo 

aos estados para sua aquisição. 



 

No âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, os medicamentos desse grupo são programados 

segundo o cadastro de pacientes do componente especializado e o consumo médio mensal 

(CMM).  

 

  
##/Fato## 

2.2.6. A compra dos medicamentos do grupo 1B obedece ao Preço Máximo de Venda 

ao Governo (PMVG) e às isenções fiscais do ICMS. 
 

Fato 
 

 

A compra dos medicamentos analisados do grupo 1B obedece ao PMVG e às isenções fiscais 

do ICMS. 

 

Segue a lista dos medicamentos analisados: 

 

ITEM MEDICAMENTO 

1 Acitretina 10 mg (por cápsula) 

2 Acitretina 25 mg (por cápsula) 

3 Deferasirox 250 mg (por comprimido) 

4 Deferasirox 500 mg (por comprimido) 

5 Latanoprosta 0,05 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 2,5 mL) 

6 Octreotida lar 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola) 

7 Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) 

8 Pramipexol 1 mg (por comprimido) 

9 Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola) 

10 Ziprasidona 80 mg (por cápsula 

  #/Fato## 

 

2.2.7. A Secretaria Estadual de Saúde estabelece nos editais e/ou nos instrumentos 

contratuais com fornecedores período de validade mínimo. 
 

Fato 
 

A equipe de fiscalização verificou que a Secretaria Estadual de Saúde estabeleceu, nos 

editais analisados, período de validade mínimo de 1 (um) ano do prazo total de validade 

previsto no produto ou de 75% do prazo total de validade previsto no produto. 

  
##/Fato## 

 

3. Conclusão 

 

 

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

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

 


