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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 18/08/2014 a 02/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no município de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada destina-se a 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. 

Durante os trabalhos realizados na Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa 
– CMAC foi verificado os seguintes itens: 

a) Acesso: 

a.1) o acesso dos pacientes aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com base em amostra pré-definida, intituladas de 
AmostraAleatória_paciente_UF.xls e AmostraAleatória_APAC_UF.xls; 

a.2) a efetiva entrega dos medicamentos faturados aos pacientes por meio de recibos de 
entrega de medicamentos e entrevistas telefônicas, seguindo as seguintes etapas: 

- verificação da conformidade da documentação; 



- solicitação da documentação dos pacientes relacionados às respectivas APAC relacionadas 
nas planilhas disponibilizadas no FTP; 

- verificação dos medicamentos solicitados na SME;  

- verificação do recebimento efetivo dos medicamentos por meio de entrevista; 

- verificação da existência dos medicamentos no local de dispensação; 

- solicitação do quantitativo dispensado de cada medicamento elencado para comparação 
com o quantitativo faturado; e 

- as etapas do processo quanto a existência de sistema informatizado. 

b) Almoxarifado: 

b.1) o recebimento dos medicamentos 1A (recebidos do Ministério da Saúde) e 1B 
(adquiridos pela Secretaria Estadual de Saúde), a distribuição, a armazenagem e o controle 
de estoque dos medicamentos especializados; e 

b.2) do recebimento, do controle, da existência de medicamentos vencidos dos Grupos 1A e 
1B pela CMAC. 

c) Compras: 

c.1) a avaliação das programações realizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde quanto ao 
Componente Especializado dos Grupos 1A e 1B e dos preços de aquisições dos insumos do 
Grupo 1B; 

c.2) do Setor e o responsável pela programação/solicitação de aquisição de medicamentos 
do Grupo 1; 

c.3) do cumprimento pela Secretaria Estadual de Saúde de todos os aspectos do art. 62 da 
PT-1554, DE 30/07/2013; e 

c.4) dos pedidos de compra dos medicamentos do Grupo  1B com base numa programação 
ou se em funções de solicitações pontuais motivadas pela diminuição, ausência de estoque. 

 

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. A compra dos medicamentos analisados (10 itens) do grupo 1B obedece ao 
PMVG/às isenções fiscais do ICMS.   
 
Fato 
 
A compra dos medicamentos analisados do grupo 1B obedece ao Preço Máximo de Venda 
ao Governo - PMVG/às isenções fiscais do ICMS, conforme análise dos processos de 
contratação descritos no quadro a seguir: 
 

Número 
do 

Empenh
o 

Ano 
Empenho 

Data do Empenho Nota Fiscal CNPJ/CPF Fornecedor 

71 2014 26/02/2014 
310982/311804/3
11805/312432 

60.318.797.0001/00 

146 2014 09/07/2014 64580 56.998.982.0012-60 

144 2014 11/07/2014 582993 56.994.502/0098-62 

145 2014 11/07/2014 589979 26.921.908/0001-21 

145 2014 11/07/2014 589979 26.921.908/0001-21 

142 2014 19/05/2014 50914 06.234.797/0012-20 

142 2014 19/05/2014 50914 06.234.797/0012-20 

149 2014 18/07/2014 97233 37.396.017/0001-10 

142 2014 19/05/2014 80834 51.780.468/0001-87 

142 2014 19/05/2014 80834 51.780.468/0001-87 

 
  
##/Fato## 

2.1.2. O Estado recebeu todas as apresentações farmacêuticas (medicamentos) 
enviadas pela SCTIE/MS, conforme as condições contratuais definidas para a entrega. 
 
Fato 
 
Verificou-se que os medicamentos (substância / quantitativo / cronograma de recebimento / 
validade) recebidos na Secretaria Estadual de Saúde – SES coincidem com os distribuídos 
pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde - 
SCTIE/Ministério da Saúde, conforme as condições contratuais definidas para a entrega. 
 
  
##/Fato## 

2.1.3. Dos estoques de medicamentos na Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Fato 
 
Não se constatou falta de medicamentos nos estoques da Secretaria Estadual de Saúde. 
 
  
##/Fato## 

2.1.4. Ausência de documentação obrigatória nos processos (receituários médicos). 
 
Fato 



 
Em análise das Autorizações para Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade - 
APAC’s disponibilizados pela Unidade, verificou-se a ausência de anexação de 46 
receituários médicos dos pacientes aos processos de um total de 169 APAC’s analisados, 
correspondendo a 27%, conforme autorizações citadas na planilha a seguir: 
 

Nome do Paciente Número da APAC 

A.N.de M. 5213202877476 

F. da C. N. 5213202515389 

E.L.P. 5213202935347 

M.M.de S. 5213202590827 

O.C.de F.A. 5213202536630 

A.G. S. 5213202537367 

P. de N. C. B. 5213202556221 

M. P.C. 5213202550512 
Z.S.de A. 5213202547355 

L.L.de P. 5213202528897 
S. C. F. 5213202868896 

A.R. da S. 5213202584260 
M.F.S. 5213202547322 

R. M. dos S. 5213202540986 

E.de G. G. 5213202895000 

W. M. D. 5213203149979 
A.F.M. 5213202503025 

E. R. da M. S. 5213203149242 
R. Q. do P. 5213202541613 

O. B. 5213202933961 
V. S. dos S. 5213202824907 

J.A. da S.L. 5213202609846 

C.A. C. 5213202817560 
D. J. P. 5213202856741 

M. do C. N. A. 5213202870799 
A. M. Dos S. S. 5213202581928 

R. V. de S. 5213202551810 

J.Q.N. 5213202594732 

M. da S. A. 5213202891237 

I.A. N. da C. 5213202832145 
B. R. S. 5213202533099 

I.C.de M. 5213202537730 

J.de A. G. 5213202490265 

F.V. R. 5213202502035 

R. R. dos S. 5213202573359 

D. L. dos S. 5213202518073 

D. M. da S. 5213202525630 

L. F. da S. 5213202512970 

H.C.O. 5213202941364 

A.D. da L. 5213202940132 
G. A.R. 5213202588044 



I.C.de F. 5213203145854 

H. A. dos R. 5213202500594 

L. M. de J. S. O. 5213203148990 

M. L. B. da M. 5213202800553 
I.T. S. 5213202543153 

 
 
O Gestor manifestou-se por meio do Documento S/N, de 04/09/2014, conforme descrito a 
seguir: 
 

“As receitas ficam retidas na Unidade, separadas, mensalmente, para possíveis 
auditorias das autoridades sanitárias. Por esse motivo não ficam no processo do 
paciente, conforme a Portaria nº 344/1998, a qual trata de medicamentos sujeitos 
a controle especial. (Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (Decreto n.º 
54.216/64), Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971 (Decreto n.º 
79.388/77), Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas, de 1988 (Decreto n.º 154/91), Decreto-Lei n.º 891/38, Decreto-Lei 
n.º 157/67, Lei n.º 5.991/73, Lei n.º 6.360/76, Lei n.º 6.368/76, Lei n.º 6.437/77, 
Decreto n.º 74.170/74, Decreto n.º 79.094/77, Decreto n.º 78.992/76 e Resoluções 
GMC n.º 24/98 e n.º 27/98.  
(CAPÍTULO V DA PRESCRIÇÃO). 
 
Quanto aos medicamentos que não fazem parte do controle especial, a receita é do 
paciente e no Laudo Médico Especializado (LME), documento oficial constante na 
Portaria nº 1.554/2013, consta a prescrição.” 
 

 
Em análise à justificativa apresentada, a Unidade informou que os receituários médicos são 
separados mensalmente para possíveis auditorias das autoridades sanitárias e que a receita é 
do paciente nos casos em que os medicamentos que não fazem parte do controle especial, no 
entanto, verificou-se durante os trabalhos de campo que dos 169 processos de APAC’s 
analisados, 46 não continham os receituários médicos anexados ao processo, equivalendo a 
27% do total. Logo, para efeito de instrução e controle dos processos de APAC’s dos 
pacientes, faz-se necessária a anexação de receituários médicos, podendo ser cópia, aos 
respectivos processos. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Gestor manifestou-se por meio do Ofício nº 160/2014/CMAC/DG, de 03/11/2014, 
conforme descrito a seguir: 
 

“Em janeiro de 2014, iniciamos o atendimento com o sistema totalmente on line. 
Em agosto/2014, completamos todo o atendimento da Unidade, com este novo 
sistema. Estamos anexando uma xérox da 1ª via da receita (simples ou de controle 
especial) ao processo de todos os pacientes, portanto a solicitação da CGU está 
100% atendida.” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 
A anexação de receituários médicos aos processos de pacientes – APAC’s é necessária para 
efeito de instrução e controle. A Unidade ratificou esse entendimento com as providências 
já iniciadas, conforme citado anteriormente em sua manifestação. 
 
  
##/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. 
 
 
2.1.5. Ausência de documentação obrigatória nos processos (documentos de 
identificação dos responsáveis para o recebimento de medicamentos). 
 
Fato 
 
Em análise aos processos de APAC’s disponibilizados pela Unidade, verificou-se as 
ausências de anexações de documentos de identificação dos responsáveis para o recebimento 
de medicamentos, conforme detalhados na planilha a seguir: 
 

Nome do Paciente Número da APAC. 

O. C. de F. A. 5213202536630 

S. C. F. 5213202868896 

R. R. dos S. 5213202573359 

D. M. da S. 5213202525630 

 
 
O Gestor manifestou-se por meio do Documento S/N, de 04/09/2014, conforme descrito a 
seguir: 
 

“O. C. de F. A. – Os responsáveis são os filhos. (documento de identificação 
anexo); 
S. C. F. – Nome do responsável consta no Campo 13 do Laudo Médico 
Especializado (LME). Esse campo trata dos Artigos 3º e 4º do Código Civil 
Brasileiro (Atestado de Capacidade). (documento de identificação anexo);  
R. R. dos S. – Os responsáveis pelo recebimento do medicamento são os pais do 
paciente, O. R. S. dos S. e J. B. dos S.. (documento de identificação anexo); 
D. M. da S. - Nome do responsável consta no Campo 13 do Laudo Médico 
Especializado (LME). Esse campo trata dos Artigos 3º e 4º do Código Civil 
Brasileiro (Atestado de Capacidade). (documento de identificação anexo).” 
 

 
A Unidade após a falha apontada apresentou cópias dos documentos de identificação dos 
responsáveis pelos recebimentos de medicamentos na Central de Medicamentos de Alto 
Custo Juarez Barbosa – CMAC, sendo, assim, atendida a pendência verificada pela CGU. 
 
  
##/Fato## 



2.1.6. 39 LME dos 165 analisados não apresentam os mesmos dados da Autorização 
de Procedimentos de Alta Complexidade relativos à substância, quantidade e/ou CID. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos de APAC’s, verificou-se 39 divergências de um total de 165, entre 
os dados quantitativos extraídos do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA e os 
constantes do “Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – LME”, e das quantidades 
dispensadas no “Recibo de Medicamento de Dispensação Excepcional – RME”, 
disponibilizados pela Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa  –  CMAC,  
conforme descrito no quadro a seguir: 
 

Nome do 
Paciente 

Número da 
APAC 

Descrição/ 
Procedimento 

Qtde. Mensal 
Aprovada 

constante do 
Sistema de 
Informações 

Ambulatoriais - 
SIA (*) 

Fatos verificados 
nos APAC’s 

 
(**), (***), 

(****) e (*****) 

A. A.de 
F. 

5213202532648 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 36 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 36. 

F. J. B. 5213202858512 
Alfacalcidol 0,25 
Mcg (Por 
Cápsula) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
540 e a aprovada 
foi zero. 

C. C. S. 5213202563074 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

9 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 36 
e a aprovada foi 9. 
A quantidade 
entregue no RME 
foi 24. 

O. C. de 
F. A. 

5213202536630 
Olanzapina 10 Mg 
(Por Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 90 
e a aprovada foi 0. 

J. D. E. 5213202517721 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

12 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 48 
e a aprovada foi 
12. A quantidade 
entregue no RME 
foi 44. 

P. de N. 
C. B. 

5213202556221 
Quetiapina 300 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
180 e a aprovada 
foi zero. A 
quantidade 



entregue no RME 
foi 120. 

H. M. da 
C. 

5213202521703 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 36 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 26. 

B. S. dos 
S. 

5213202614026 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

12 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 36 
e a aprovada foi 
12. A quantidade 
entregue no RME 
foi 30. 

M. F. S. 5213202910146 
Atorvastatina 20 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
180 e a aprovada 
foi zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 120. 

M. F. S. 5213202547322 
Leflunomida 20 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 90 
e a aprovada foi 
zero. 

L. C. de 
T. C. 

5213202801060 
Mesalazina 800 
Mg - Por 
Comprimido  

155 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
465 e a aprovada 
foi 155. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 460. 

E. De G. 
G. 

5213202895000 
Quetiapina 200 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 90 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 30. 

M. S. D. 5213202561622 
Etanercepte 50 
Mg Injetável (Por 
Frasco-Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi de 
12 e a aprovada foi 
0. 



R. Q. do 
P. 

5213202541613 
Leflunomida 20 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 90 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 60. 

E. P. M. 5213202902622 
Isotretinoina 20 
Mg (Por Cápsula) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
180 e aprovada foi 
zero 

J. A. da 
S. L. 

5213202609846 
Quetiapina 100 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
180 e a aprovada 
foi zero. 

M. J. P. 5213202581246 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 42 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 22. 

E. G. de 
F. 

5213202932465 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi de 
30 e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 8. 

R. A. B. 
da S. 

5213202901093 
Cabergolina 0,5 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 12 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 16. 

D.J.P. 5213202856785 
Lamotrigina 100 
Mg (Por 
Comprimido) 

90 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
360 e a aprovada 
foi 90. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 330. 

N. L. de 
A. 

5213203145007 

Formoterol 12 
Mcg + 
Budesonida 400 
Mcg  (Por Capsula 
Inalante) 

60 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 

180 e a aprovada 
foi 60. 



M. F. de 
A. 

5213202930331 

Sacarato De 
Hidroxido Ferrico 
100 Mg Injetável 
(Por Frasco De 5 
Ml) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 6 e 
a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 2. 

J. Q. N. 5213202594732 

Galantamina 16 
Mg (Por Cápsula 
De Liberação 
Prolongada) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 90 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 60. 

F. C. Z. 5213202832541 
Cabergolina 0,5 
Mg (Por 
Comprimido) 

8 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 24 
e a aprovada foi 8.  

C. G. 5213202496051 

Desmopressina 
0,1 Mg/Ml 
Aplicação Nasal 
(Por Frasco De 2,5 
Ml 

3 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 11 
e a aprovada foi 3. 
A quantidade 
entregue no RME 
foi 11. 

A. S. 5213202526378 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 36 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 26. 

R. R. dos 
S. 

5213202573359 
Lamotrigina 100 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
405 e a aprovada 
foi zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 270.  

D. B. 5213202528237 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

11 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 42 
e a aprovada foi 
11. A quantidade 
entregue no RME 
foi 36. 

M. J. de 
O. M. 

5213202798452 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 30 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 24. 



L. F. da 
S. 

5213202512970 
Rivastigmina 1,5 
Mg (Por Capsula) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
180 e a aprovada 
foi zero. 

L. da S. 
C. 

5213202532747 

Alfaepoetina 
4.000 Ui Injetável 
(Por Frasco-
Ampola) 

8 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 30 
e a aprovada foi 8. 
A quantidade 
entregue no RME 
foi 21. 

H. F. 5213202884725 
Adefovir 10 Mg 
(Por Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 30 
e a aprovada foi 
zero.  

G. A. R. 5213202588044 
Somatropina 12 
Ui Injetável (Por 
Frasco-Ampola) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 27 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 16. 

M. B. 5213202571269 
Quetiapina 200 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 90 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 
entregue no RME 
foi 60. 

P. O. I. 
De M. 

5213202541602 
Azatioprina 50 
Mg (Por 
Comprimido) 

60 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
180 e a aprovada 
foi 60. 

N. N. F. 5213202840923 
Mesalazina 500 
Mg (Por 
Comprimido) 

180 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
465 e a aprovada 
foi 180. 

T. M. B. 
5213202811388 

Betainterferona 1a 
6.000.000 Ui (22 
Mcg) Injetável 
(Por Seringa 
Preenchida) 

14 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 36 
e a aprovada foi 
14. 

J. R. L. 
T. S. 

5213202936634 
Vigabatrina 500 
Mg (Por 
Comprimido) 

120 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 
180 e a aprovada 
foi 120. 

S. U. D. 5213202865475 
Ciprofibrato 100 
Mg (Por 
Comprimido) 

0 

A quantidade 
autorizada na 
LME/RME foi 90 
e a aprovada foi 
zero. A 
quantidade 



entregue no RME 
foi 30. 

(*) A quantidade aprovada extraída do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA. 
(**) A quantidade autorizada na LME é trimestral. 
(***) A quantidade aprovada é mensal - SIA. 
(****) A quantidade autorizada no RME é trimestral. 
 

 
O Gestor manifestou-se por meio do Documento S/N, de 04/09/2014, conforme descrito a 
seguir: 

 
“A.A. de F. – A quantidade autorizada no LME não foi zero e sim 48 frascos por 
trimestre, que é a quantidade máxima permitida pelo Protocolo do Min. da Saúde. 
Foram dispensados 36 frascos, de acordo com a prescrição médica e os resultados 
dos exames apresentados no guichê da farmácia. (cópia anexa). 
 
F.J.B.: - A quantidade solicitada no LME foi de 180 comp. no trimestre e a 
quantidade autorizada foi 540 comp, que é a máxima permitida pelo Protocolo do 
Min. da Saúde. A liberação foi feita de acordo com o resultado dos exames 
apresentados no guichê e da posologia da prescrição (cópia anexa). 
 
C.C.S. – A quantidade é autorizada a partir do que é permitido, conforme tabela 
de órteses e próteses e protocolo, baseada no peso da paciente. Já a quantidade 
dispensada é realizada a partir do resultado da hemoglobina, cuja apresentação 
mensal é obrigatória (cópia anexa). 
 
O.C.de F.A. – A quantidade solicitada no LME foi de 90 comp. no trimestre e foram 
autorizados 90 no trimestre (cópia anexa). 
 
J.D.E. -  A quantidade solicitada no LME foi de 48 comp. no trimestre. Foram 
autorizados 48 comp. no trimestre, mas foram entregues 44 no trimestre, de acordo 
com os resultados dos exames mensais que são apresentados no guichê, no ato da 
dispensação, conforme permitido pelo protocolo e Portaria do Min. da Saúde 
(cópia anexa). 
 
P.de N.C.B. – Foram autorizados 60 comp. por mês, 180 comp. no trimestre, e a 
paciente só veio retirar o medicamento no 1º e 2º meses (cópia anexa). 
 
H.M. da C. – A quantidade solicitada no LME foi de 24 ampolas por trimestre e 
foram autorizadas 36 amp. por trimestre, conforme o peso da paciente, de acordo 
com a quantidade máxima permitida pelo Protocolo e Diretrizes Terapêuticas. 
Também foram dispensadas de acordo com o resultado dos exames apresentados 
pelo paciente, no ato da dispensação (cópia anexa).  
 
B.S. dos S. – A quantidade é autorizada a partir do máximo permitido pelo peso, 
em concordância com o Protocolo e Diretrizes Terapêuticas. Já a quantidade 
disponibilizada é realizada a partir do resultado da Hemoglobina, cuja 
apresentação mensal é obrigatória (cópia anexa).  
 



M.F.S. - Atorvastatina: Foram autorizados 60 comp./mês, 180 comp. no trimestre, 
sendo que a paciente não retirou o medicamento no mês de dezembro (2º mês) 
(cópia anexa).” 
 
           - Leflunomida – Foram autorizados 30 comp./mês 90 no trimestre, e forma 
retirados pelo paciente 90 comp. no trimestre (cópia anexa). 
 
L.C.de T.C. – Foram autorizados 155 comp/mês, ou seja 465 no trimestre que é o 
permitido pela Portaria. Foram dispensados 460 comp. no trimestre, de acordo 
com as prescrições médicas mensais solicitadas (cópia anexa). 
 
E.de G.G. – Foram solicitados 90 comp. no trimestre e também foram autorizados 
90 no trimestre e a paciente só apareceu para retirar o medicamento no 1º e 3º 
meses. Ela não compareceu no 2º mês (cópia anexa). 
 
M.S.D. - A quantidade autorizada foi 4 por mês e 12 por trimestre (cópia anexa). 
 
R.Q. do P.– A quantidade solicitada foi de 90 comp. no trimestre e o autorizado 
também foram 90 comp. no trimestre. A paciente retirou a medicação no 1º e 2º 
meses. No 3º mês não compareceu para retirar (cópia anexa). 
 
E.P.M. - A quantidade solicitada no LME foi 180 comp. no trimestre, foram 
autorizados 180 comp. no trimestre e dispensados também 180 comp. no trimestre 
(cópia anexa). 
 
J.A. da S.L. – Foram autorizados 60 comp./mês, 180 comp. no trimestre. Foram 
retirados 60 comp./mês, que correspondem a 180 comp. no trimestre (cópia anexa). 
 
M.J.P. – A quantidade solicitada de alfaepoetina 4.000 no LME foi de 33 frascos 
no trimestre. O autorizado foi 42 frascos no trimestre, que é a quantidade máxima 
permitida pelo Protocolo e Diretrizes Terapêuticas, conforme o peso do paciente. 
Também foram dispensados de acordo com o resultado dos exames (11 comp. no 
1º  mês, 11 comp. no 2º mês). No 3º mês não houve dispensação, pois a hemoglobina 
estava 13.3 mg/dl, que é critério de suspensão temporária (cópia anexa).  
 
E.G.de F. – A quantidade solicitada foi 24 frascos por trimestre e foram 
autorizados 30 frascos por trimestre, que é a quantidade máxima permitida pelo 
Protocolo e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde. A dispensação também é 
feita conforme o peso de cada paciente e de acordo com os resultados dos exames 
apresentados, no ato da dispensação, em concordância com a prescrição médica 
(cópia anexa). 
 
R.A.B. da S. - A quantidade solicitada no LME foi 12 comp. no trimestre. Foram 
autorizados 12 comp. no trimestre, e foram dispensados 16 comp. em 112 dias, 
devido a impossibilidade do fracionamento da embalagem, visto que no frasco 
contém 8 comp. obedecendo à prescrição médica de  ½ comp. duas vezes por 
semana (cópia anexa). 
 



D.J.P. – Foram autorizados 120 comp./mês, ou seja 360 comp. no trimestre, que é 
o permitido pela Portaria. Foram dispensados 330 comp. no trimestre, de acordo 
com as prescrições médicas mensais solicitadas (cópia anexa). 
 
N.L. de A. – A quantidade solicitada no LME foram 180 comp no trimestre e a 
autorizada foram 180 comp. no trimestre (cópia anexa). 
 
M. F. de A. – A quantidade solicitada no LME foi 6 frascos no trimestre. Foram 
autorizados 6 no trimestre e o paciente só veio retirar o medicamento no 1º mês 
(cópia anexa). 
 
J.Q.N. - A quantidade autorizada foi 30 comp/mês, sendo 90 no trimestre. A 
paciente só veio retirar o medicamento no 1º e 2º meses (cópia anexa).  
 
F.C.Z. - Foram solicitados e autorizados 24 comp. no trimestre, ou seja, 8 
comp./mês (cópia anexa). 
 
C.G. -  Foram autorizadas 11 frascos no trimestre de acordo com a posologia do 
receituário médico e a quantidade permitida pelo Protocolo. Foram dispensados 
11 frascos (cópia anexa). 
 
A.S. – A quantidade solicitada foi 30 comp. no trimestre e foram autorizados 48 
comp. por trimestre, que é a quantidade máxima permitida pelo Protocolo e 
Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde, conforme o peso da paciente. A 
dispensação é feita de acordo com os resultados dos exames apresentados, no ato 
da dispensação, com a prescrição médica (cópia anexa). 
 
R.R.dos S. – Foram autorizados 135 comp por mês e 405 comp no trimestre, de 
acordo com o permitido pela Portaria. A paciente só veio retirar o medicamento 
no 1º e 2º meses (cópia anexa).  
 
D.B. – Foram solicitados e autorizados 14 frascos./mês, ou seja, 42 frascos. no 
trimestre, que é o permitido pela Portaria. Foram dispensados 36 frascos no 
trimestre, de acordo com as prescrições médicas mensais solicitadas e exames 
(cópia anexa). 
 
M. J. de O.M. – Foram solicitados 24 frascos e autorizados 30 frascos a partir do 
resultado do PTH (apresentado de 6 em 6  meses), em concordância com o 
Protocolo e Diretrizes Terapêuticas. Foram dispensados 24 frascos. A tabela 
utilizada foi elaborada pela equipe de Avaliação Técnica da Unidade, de acordo 
com os Protocolos do Min. da Saúde (cópia anexa). 
 
L.F. da S.– A quantidade prescrita pelo médico foi 180 cáps. no trimestre. A 
quantidade autorizada, de acordo com o Protocolo e prescrição médica, foi 180 
cáps. no trimestre, e também foram dispensadas 180 cáps (cópia anexa). 
 
L. da S.C. – A quantidade solicitada no LME foi 24 ampolas por trimestre e foram 
autorizadas 30 amp. por trimestre, que é a quantidade máxima permitida pelo 
Protocolo e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde. Foram dispensadas 21 



ampolas kde acordo com os resultados dos exames apresentados no ato da 
dispensação, em concordância com a prescrição médica (cópia anexa). 
 
H. F. – A quantidade solicitada no LME foi de 01 caixa, que corresponde a 30 
comp. no trimestre e foram autorizados também 30 comp. no trimestre (cópia 
anexa). 
 
G. A.M. – A quantidade solicitada foram 27 frascos, mas só foram liberados 24 
frascos no trimestre, de acordo com o permitido pelo Protocolo do Min. da Saúde. 
O paciente só apareceu para retirar no 1º e 2º meses (cópia anexa). 
 
M. B. – Foram solicitados e autorizados 90 comp. no trimestre e a paciente só veio 
retirar o medicamento no 1º e  2º meses (cópia anexa). 
 
P.O. I. de M. – A quantidade prescrita pelo médico no trimestre foi 180 comp. e a 
quantidade autorizada e dispensada no RME foi 180 (cópia anexa). 
 
N.N.F. – Foram solicitados 180 comp./mês no LME e autorizados 155 comp./mês 
(cópia anexa). 
 
T.M.B. – A quantidade solicitada no LME foi 36 seringas no trimestre e a 
autorizada 36 seringas no trimestre (cópia anexa).  
 
J.R.L.T.S. – A quantidade solicitada no LME foi 180 comp no trimestre e a 
autorizada também foi 180 comp. no trimestre (cópia anexa). 
 
S.U.D. – A quantidade prescrita pelo médico foi 90 comp. no trimestre. A 
quantidade autorizada foi 90 comp. no trimestre e a quantidade dispensada foi 60 
comp, referente aos meses de novembro e dezembro. Em janeiro, a paciente não fez 
a retirada do medicamento (cópia anexa).” 

 
A Unidade informou que os quantitativos aprovados para dispensação de medicamentos 
diferem de zero dos pacientes citados anteriormente, no entanto foi verificado o quantitativo 
zero para a quantidade mensal aprovada, sendo este dado extraído do SIA.  
 
Quanto aos demais pacientes foi visto que os quantitativos aprovados nas LME/ (trimestral) 
e as quantidades de medicamentos entregues constantes do RME não se relacionam 
quantitativamente. Verificado também que a dispensação de medicamentos pode variar com 
os resultados dos exames apresentados pelo paciente, no ato da dispensação, em 
concordância com a prescrição médica, ou pelo não comparecimento do 
responsável/paciente para recebimento mensal do medicamento, não podendo acumular a 
entrega de medicamentos para o outro mês. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Gestor manifestou-se por meio do Ofício nº 160/2014/CMAC/DG, de 03/11/2014, 
conforme descrito a seguir: 
 



“Ocorreu uma incompatibilidade de informação entre o SIA e o processo físico. 
Sendo que no processo não consta quantidade zero, para os pacientes citados.” 

     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os controles utilizados pela Unidade necessitam de um ajuste, de modo a sanar as falhas 
apontadas quanto à fidedignidade das informações lançadas na RME e LME dos 
quantitativos de medicamentos dispensados aos pacientes e às repassadas ao SIA. 
    
##/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. 
 
 
2.1.7. Comprovação dos faturamentos (APAC) efetuados pela Secretaria Estadual de 
Saúde. 
 
Fato 
 
Todos os 165 recibos de dispensação de medicamentos analisados comprovam os 
faturamentos (APAC) efetuados pela Secretaria Estadual de Saúde, com exceção de 4 
processos de APAC’s que não foram localizados. 
 
  
##/Fato## 

2.1.8. Não localização de 4 processos de APAC's. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos de APAC’s disponibilizados pela Unidade não foram identificados 
a localização de 4 processos constantes da planilha a seguir: 
 

Nome do Paciente APAC Nº Observações  

G. A.P. de P. 5213202517413 

A Unidade forneceu dados do citado APAC do 
período validado, 03/10/2013 a 31/12/2013, 
extraído do Sistema de Informações 
Ambulatoriais - SIA, competências de outubro, 
novembro e dezembro de 2013, extraído em 
22/08/2014. 
 

J. A. S. 5213202509460 

Verificado a existência de sequência dos APAC’S 
do referido paciente, do período validado de 
04/11/2011 até 30/04/2014, no entanto para outro 
tipo de medicamento não selecionado na amostra. 
 

M.F.S. 
5213202881095 

A Unidade forneceu dados do citado APAC do 
período validado, 18/11/2013 a 31/01/2014, 
extraído do SIA, competências de 
novembro/2013, dezembro/2013 e de 
janeiro/2014. 
 



V. A. P. 
5213202524673 

A Unidade forneceu dados do referido APAC do 
período validado, 04/10/2013 a 31/12/2013, 
extraído do SIA, competências de outubro, 
novembro e dezembro de 2013, extraído em 
26/08/2014. 
 

 
 
O Gestor manifestou-se por meio do Documento S/N, de 04/09/2014, conforme descrito a 
seguir: 
 

“G. A.P.de P. M. F. S., V. A. P.: 
 Não foram encontrados esses números de APAC, porque devem ter sido 
arquivados indevidamente em outro processo, devido ao grande fluxo de 
arquivamento e processos na Unidade. Mas, foi entregue aos auditores a síntese de 
produção da APAC impressa e em meio magnético, comprovando a lisura do 
procedimento. 
J.A. S. – Foi verificada a sequência das APAC's, do período de 04/11/2011 até 
30/04/2014 para outro tipo de medicamento, não selecionado na amostra. 
Portanto, não existe esse número de APAC para esse paciente.” 

 
Quanto as APAC’s dos pacientes, G. A. P. de P., M. F. S., V. A. P., ficou evidenciado a não 
localização das mesmas, em que pese a apresentação pela Unidade das sínteses de produções 
das APAC’s impressas e extraídas do SIA. Em relação ao paciente J. A. S. também não foi 
identificado a localização do referido APAC. 
 
A resposta do Gestor ratifica a falha apontada. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 160/2014/CMAC/DG, de 03/11/2014, 
conforme descrito a seguir: 

 
“J. A. S.: Não existe este nº de APAC para o sr. J. A. S.. Conforme o histórico de 
dispensação anexo, constam todas as dispensações feitas desde a abertura do 
processo de solicitação do medicamento. Os períodos em que não houve 
dispensação do medicamento é porque o paciente não compareceu. Foram 
observadas três datas em que isto ocorreu. Colocamos à caneta as datas de 
renovação do processo.” 
 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A aferição dos controles internos para a guarda dos processos de APAC’s deve ser 
considerada uma meta permanente a ser seguida pela Unidade, de modo a facilitar a 
localização dos mesmos. 
 



  
##/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. 
 
 
2.1.9. 18 beneficiários, dos 147 entrevistados, relataram que houve falta de 
medicamentos (especificação e quantitativo) no período analisado. 
 
Fato 
 
Em entrevista realizada com 147 pacientes da Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez 
Barbosa - CMAC, no período de 03/09/2014 a 19/09/2014, por meio de contato telefônico e 
endereço cadastrado, verificou-se a não distribuição a 18 pacientes de medicamentos de alto 
custo dos Grupos 1A e 1B, conforme detalhado nos itens a seguir: 
 
a) O paciente informou que estava cadastrado no programa, no período de 18/11/2013 a 
31/01/2014, e recebeu esse medicamento em quantidade inferior ao prescrito, conforme 
descrito no quadro a seguir: 

 

Nome do 
Paciente 

Número do Cartão 
Nacional de Saúde 

Falha apontada Medicamento 

Quantidade 
aprovada 

para 
dispensação 

L. C. S. 898*********433961 

A paciente pegou 
no mês de agosto 
6 unidades e nos 
outros meses 
anteriores 8 
unidades. 

Somatropina 12 
UI injetável (por 
frasco-ampola) 

9 

 
b) Os pacientes informaram que estavam cadastrados no programa nos períodos citados a 
seguir e que não receberam os medicamentos descritos no quadro a seguir: 
 

Nome do 
Paciente 

Número do Cartão 
Nacional de Saúde 

Falha apontada Medicamento 
Período 

cadastrado 

F. J. B. 106*********570003 

O Sr. F.J.B. informou 
que está há 8 meses 
sem receber o 
medicamento 
Alfacalcidol 0,25 mcg 
(por cápsula) e que não 
se lembra da 
quantidade deste 
medicamento que 
tomava . 

Alfacalcidol 
0,25 mcg (por 

cápsula) 

18/11/2013 
a 

31/01/2014 

H. M. da C. 203*********540007 

O Sr. N. de J. C., 
esposo da paciente, 
informou que está 
faltando há vários 
meses o medicamento 
Alfaepoetina 4.000 UI 
Injetável. 

Alfaepoetina 
4.000 UI 

injetável (por 
frasco-
ampola) 

03 a 
31/12/2013 



c) Os pacientes entrevistados informaram que desde o período de cadastro no programa já 
houve falta parcial ou total de medicamento pelo menos um mês, conforme relação de 
pacientes/substâncias detalhados no quadro a seguir: 
 

Nome do Paciente 
Número do Cartão 
Nacional de Saúde 

Medicamento 

J. P. de A. 100*********860001 Atorvastatina 10 mg (por 
comprimido) 

F. J. B. 106*********003 Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula) 

H. M. da C. 203*********007 Alfaepoetina 4.000 ui injetável (por 
frasco-ampola) 

M. F. S. 203*********000 

Atorvastatina 20 mg (por 
comprimido) 
Leflunomida 20 mg (por comprimido) 

O. Q. de A. 801*********833 Atorvastatina 20 mg (por 
comprimido) 

A. C. F. 801*********354 Olanzapina 10 mg (por comprimido) 

W. M. S. 801*********202 Atorvastatina 20 mg (por 
comprimido) 

R. V. de S. 801*********899 Olanzapina 10 mg (por comprimido) 

T. R. de A. 801*********272 Ciclosporina 25 mg (por cápsula) 
M. da S. A. 801*********063 Risperidona 2 mg (por comprimido 

R. R. dos S. 898*********959 Lamotrigina 100 mg (por 
comprimido) 

D. B. 898*********733 Alfaepoetina 4.000 ui injetável (por 
frasco-ampola) 

D. L. dos S. 898*********822 Olanzapina 5 mg (por comprimido) 
M. de L. S. P. 898*********352 Azatioprina 50 mg (por comprimido) 

L. C. S. 898*********961 Somatropina 12 ui injetável (por 
frasco-ampola) 

G. P. C. 898*********802 Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por 
frasco-ampola) 

 
 
O Gestor manifestou-se por meio do Ofício nº 160/2014/CMAC/DG, de 03/11/2014, 
conforme descrito a seguir: 
 

“a) 
 1) Processo 11480 – L. C. S. 
O cálculo da quantidade aprovada para autorização e posterior dispensação é 
realizado a partir do peso do paciente, em concordância com o Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. 
 
No mês de agosto/2014, foram dispensadas 06 unidades do medicamento 
Somatropina 12 UI, obedecendo à quantidade prescrita pelo médico assistente, 
conforme Notificação de Receita (anexa). 
 
b) 
1) Processo 85061 – F. J. B. 
Consta no LME a prescrição de Alfacalcidol ou Calcitriol (Cópia anexa). A 
Unidade deixou de trabalhar com o medicamento Alfacalcidol 0,25 mcg, porque o 



fabricante já estava em fase de descontinuação da produção.  Por isto, no período 
cadastrado de 18/11/2013 a 31/01/2014, o paciente levou, nos meses de novembro 
e janeiro, 60 cápsulas de calcitriol 0,25 mg. Não consta dispensação em 
dezembro/2013, pois o paciente não compareceu à Unidade para retirada do 
medicamento. (Cópia do Recibo anexa).  
 
2) Processo 25544 – H. M. da C. 
No período cadastrado de 03/10 a 31/12/2014, a paciente levou, além de outros, o 
medicamento Alfaepoetina 4.000 UI inj. - F/A, de acordo com valores de exames 
apresentados: 08 ampolas em 31/10/2013, 09 ampolas em 21/11/2013 e 09 em 
13/12/2013. (Cópia do Recibo anexa). 
  
c) 
Como não foram especificadas pelos pacientes as datas das faltas parciais ou totais 
das referidas medicações, não será possível justificar, visto que desde 
dezembro/2012 não houve desabastecimento de medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica, na Unidade, que deixasse pacientes 
desassistidos, durante o mês. Em alguns casos, tivemos que esperar a entrega do 
medicamento pelo fornecedor, mas que acontecia em questão de dias. Pelo período, 
poderíamos identificar se foi o paciente que não compareceu ou se na data 
específica do agendamento o medicamento não havia sido entregue pelo 
fornecedor ou pelo Ministério da Saúde. Nestes casos, tínhamos o nome e o contato 
do paciente anotado separado, para avisarmos assim que o medicamento chegasse. 
Em relação a pacientes Doentes Renais Crônicos, dependemos dos resultados dos 
exames (mensais), no ato da dispensação, para efetuar ou suspender a dispensação 
no mês. Também precisaríamos de saber o período exato, para identificar se foi 
este o caso.” 

 
 
A seguir a análise da CGU: 
 
Quanto ao item “a”: Em análise a RME e Notificação de Receita da paciente L. C. S., CNS 
nº 898*********961, verificou-se que no mês de agosto de 2014 foram dispensadas 06 
unidades do medicamento Somatropina 12 UI, obedecendo à quantidade prescrita pelo 
médico assistente. Logo a informação prestada pelo paciente na entrevista realizada não 
procede. Item atendido. 
 
Quanto ao item “b”: A documentação fornecida em relação aos pacientes F. J. B. e H. M. 
da C., respectivamente aos CNS nºs 106*********003 e 203*********007, justifica a 
afirmação prestada pelo Gestor. Item atendido. 
 
Quanto ao item “c”: Tendo em vista que os pacientes não souberam informar as datas 
específicas das faltas de medicamentos, logo este questionamento “que desde o período de 
cadastro no programa já houve falta parcial ou total de medicamento pelo menos um mês“ 
não dá subsídios ao Gestor para justificar este item. 
 
  
##/Fato## 

2.1.10. Não localização de pacientes nos telefones e endereços cadastrados na Central 
de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa - CMAC. 
 



Fato 
 
Durante os trabalhos de entrevistas a serem realizadas com 159 pacientes, no período de 
03/09/2014 a 19/09/2014, estes cadastrados para o recebimento de medicamentos de alto 
custo dos Grupos 1A e 1B no Centro de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, não 
foi possível localizar 6 pacientes, seja por meio de contato telefônico ou mesmo nos 
endereços cadastrados, conforme detalhado no quadro a seguir: 
 

Nome do 
Paciente 

Número do 
Cartão Nacional 

de Saúde 
Endereço/CEP 

Motivo da não localização do 
paciente 

R. V. L. de B. 

 

201*********003 Rua VC 57 SN  
Q.115 L.14, 
Conjunto Vera 
Cruz, Goiânia/GO 
Cruz/CEP: 74.495-
340 

Os telefones (62) 3256-5273 e 
(62) 3298-6201 não atendem as 
ligações realizadas em 5 dias. 
Em visita realizada a residência 
do paciente no dia 18/09/2014 
às 10:30 hs, a mesma 
encontrava fechada. 

J. B. da R. 206*********007 Rua VF 65 9 Q.75 
L.09, Bairro: Vila 
Finsocial /CEP: 
74.473-590 

As pessoas que atenderam os 
telefones nºs (62) 9226-2502, 
(62) 9162-0191, (62) 8105-
5747 e (62) 9162-0194 dizeram 
não conhecer o paciente. Em 
visita realizada na residência do 
mesmo, no dia 19/09/2014 às 
09:10 hs, foi verificado a sua 
ausência no local, 
impossibilitando a realização da 
entrevista. 

M. F. de A. 801*********224 Rua Senador 
Domingos Velasco, 
822 Q.18 L.25, 
Bairro: Setor Pedro 
Ludovico / 74.820-
110 

Em 08/09/2014 a Operadora OI 
informou que o telefone 
(62)3541-4895 não existe. Em 
visita realizada, no dia 
18/09/2014 às 13:15 hs, a 
residência do paciente, o 
morador vizinho informou que 
o paciente não reside no 
endereço cadastrado há mais de 
1 ano. 

J. de A. G. 801*********696 Rua  Anhanga SN 
Q.177 L.6 Bairro: 
Parque Amazônia, 
Goiânia/GO / CEP: 
74.835-310 

Os telefones (62)85677846, 
(62)82212444, (62)85447989 
não atenderam as chamadas 
realizadas. Em visita realizada 
ao endereço cadastrado do 
paciente, no dia 18/09/2014 às 
14:00 hs, o morador vizinho 
informou que o mesmo mudou-
se para o Estado do Maranhão. 



M. J. de O. M. 898*********312 Rua CRP 14 SN 
Q.16 L.08, 
Residencial 
Primavera, 
Goiânia/GO/CEP: 
74.494-087 

Em 08/09/2014 a Operadora OI 
informou que o telefone (62) 
9956-5452 não está disponível 
para uso, não sendo possível 
confirmar a quantidade que a 
paciente recebe mensalmente. 
Em visita realizada a residência 
do paciente no dia 18/09/2014 
às 10:45 hs, a mesma 
encontrava-se fechada. 

G. A. R. 898*********097 Avenida Frei 
Confalloni SN 
Q.QR109 Conjunto 
Vera Cruz, 
Goiânia/GO / 
74.495-060 

As ligações para os telefones 
(62) 3593-8780 nos dias 05, 08 
e 15/09/2014 não foram 
atendidas. Em visita realizada a 
residência do paciente no dia 
18/09/2014 às 10:00 hs, a 
mesma encontrava-se fechada. 

 
 
Ademais, foram informados por meio telefônico os falecimentos dos pacientes descritos no 
quadro a seguir, impossibilitando a realização de entrevistas:  
 

Nome do Paciente Número do Cartão Nacional de Saúde 
J. M. T. F. 200*********006 
O. F. dos S. 203*********000 
B. S. dos S. 203*********009 
R. M. dos S. 206*********004 
E. G. de  F. 801*********076 
A. M. P. 898*********039 

 
 
O Gestor manifestou-se por meio do Ofício nº 160/2014/CMAC/DG, de 03/11/2014, 
conforme descrito a seguir: 

 
“R. V. L. de B.: O paciente apresentou comprovante de endereço da mãe (Cópia 
anexa) e, conforme informado pela irmã, que pegou o medicamento do paciente, 
em setembro/2014, no Recibo, o telefone de contato é 3298-6201. 
 
J. B. da R.: Apresentou comprovante de endereço de terceiros (Cópia anexa). 
Conforme informado pelo próprio paciente, no mês de maio/2014, o telefone de 
contato é 9226-2502 (Cópia do Recibo anexa). Nos números que constam no 
relatório do auditor, 8105-5747 e 9162-0194, conseguimos, hoje, 29/10/2014, falar 
com D. B. da R., irmã do paciente. Segundo ela, há uns 3 meses atrás, o irmão 
mudou para Anicuns. Pedi para ela avisar ao paciente para trazer cópia do 
comprovante de endereço atualizada.  
 
M. F. de A.: Paciente pegou medicamento em agosto/2014 (Cópia do Recibo anexa) 
e não compareceu nos meses de setembro e outubro/2014. Renovou o processo e 
está agendado para pegar o medicamento em novembro/2014. Informou no LME o 
telefone fixo 3541-4895 (cópia do LME anexa). Como este número não existe, 



ligamos no Centro Médico de Rim e Hipertensão Ltda, onde nos repassaram dois 
telefones registrados no cadastro do sr. M.: 3277-5985 e 8422-6899 (Cópia dos 
documentos pessoais anexa). Às 11h40min de hoje, 29/10/2014, conseguimos falar 
com o sr. M. no celular 8422-6899 e o alertamos dos números que ele está 
informando na nossa documentação. Observem que no Recibo ele colocou o celular 
com prefixo errado: no lugar de colocar 8422, ele colocou 8522.  
 
J. de A. G.: O último mês que o paciente pegou o medicamento foi em 28/02/2014 
(Histórico de Dispensação anexo). Depois disso, ele não renovou mais seu 
processo de solicitação de medicamentos (Cópias dos documentos pessoais 
anexas). 
 
M. J. de O. M.: A paciente fez adesão ao Projeto Medclínica, desde 07/10/2013, 
portanto a equipe da CMAC é que entrega os medicamentos na Clínica de Doenças 
Renais. Seguem anexas cópias do Protocolo, da Declaração Autorizadora e dos 
documentos de identificação dos autorizados, bem como cópia da planilha onde a 
paciente assinou que recebeu os medicamentos e dos documentos pessoais. 
 
G. A. R.: A mãe do paciente pegou o medicamento dia 29/10/2014. Tentamos falar 
no celular informado, mas não atenderam (Recibo anexo). Conseguimos falar no 
telefone fixo 3593-8780, às 11h30min, de hoje, 29/10/2014 e falamos com a 
senhora I. C., avó do paciente. Segundo ela, todos saem de manhã e só retornam à 
noite. Ela só estava lá neste momento porque ela saiu mais cedo do serviço. 
Confirmei com ela e o endereço permanece o mesmo. Passou o telefone celular 
dela 8444-7916. Questionei por que a mãe do paciente (C.) não atendeu o telefone. 
Ela disse que no serviço dela não pode atender o celular.”     

 
 
 
A seguir a análise da CGU: 
 
Quanto aos citados pacientes é necessário que seus dados cadastrais estejam atualizados na 
Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa - CMAC. Em relação ao Sr. J. de 
A. G., CNS 801*********696, verificou-se que o mesmo mudou-se para o Estado do 
Maranhão, conforme informação obtida nas entrevistas realizadas, com ausência de 
renovação de seu processo de solicitação de medicamentos. 

 

  
##/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. Os medicamentos do grupo 1B são programados conforme os pedidos de 
compra, pelo consumo médio mensal, histórico de cada medicamento, registro 
epidemiológico e cadastro de pacientes do componente especializado. 
 
Fato 
 
Os medicamentos do grupo 1B são programados conforme os pedidos de compra, pelo 
consumo médio mensal, histórico de cada medicamento, registro epidemiológico e cadastro 
de pacientes do componente especializado. O Gestor informou por meio de Documento S/N, 
datado de 26/08/2014, que os pedidos de compra dos medicamentos do Grupo 1B são 
realizados com base numa programação, conforme transcrito a seguir: 
 

“Grupo 1B: Seguem orientações contidas nas Notas Técnicas da GEAS/SCI/CGE 
(transcrições abaixo), as quais são utilizadas para executar a programação dos 
medicamentos Especializados do grupo 1B: 
 
 “Considerando o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto nº 7.437/2011, onde dispõe 
que a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação. Considerando, também, a 
quantidade de medicamentos a serem eventualmente fornecidos e com o propósito 
de qualificar a instrução processual, e em atenção ao disposto no art. 6º, inciso IV, 
do Decreto Estadual nº 7.468/2011, faz-se necessário constar nos autos, os 
critérios e metodologias adotadas para determinação dos quantitativos a serem 
contratados, em cumprimento ao princípio da transparência, e, demonstrando, 
assim, o planejamento realizado para a aquisição em questão;” 
 
Seguem abaixo os critérios e metodologias adotados para determinação dos 
quantitativos a serem contratados: 
 

- Nº de pacientes cadastrados da Unidade por patologia e medicamentos; 
 

 - Consumo médio mensal, acrescentando mais 20; 
   

   - Consumo médio mensal, de acordo com os “Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas”, específicos para cada patologia e, ainda, conforme 
anexo nº IV previsto na Portaria GM/MS nº. 1.554/2013 e suas atualizações; 
 

   - Aumento na demanda, levando em consideração um determinado período 
e/ou possível incremento na demanda; 
 

  - Elaboração e constante revisão de Programação para os medicamentos 
padronizados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – 
CEAF, na forma da Portaria GM/MS nº. 1.554/2013 e suas atualizações; 
 

   - Em cada elenco de medicamentos, para tratamento de determinada 
patologia, existem várias apresentações farmacêuticas preconizadas nas Diretrizes 
Terapêuticas do Programa. Na eventual falta de alguma apresentação 



farmacêutica, para tratamento farmacológico de uma determinada patologia, 
consideramos uma possível migração de pacientes entre as apresentações 
farmacêuticas disponíveis; 
  

   - Eventual atendimento às demandas geradas por Mandados Judiciais, 
sobretudo nos casos de pacientes não contemplados no Programa do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica; 
 

  - Salientamos que os recursos financeiros advindos do Ministério da Saúde 
são repassados aos estados responsáveis pela programação (definição da 
quantidade a ser adquirida), aquisição, distribuição e dispensação destes 
medicamentos aos pacientes cadastrados, obedecendo às linhas de cuidado 
definidas pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT 
preconizados pelo Ministério da Saúde e/ou pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 
Os PCDT têm o objetivo de estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença, 
de inclusão e exclusão de pacientes ao tratamento, as doses corretas dos 
medicamentos indicados, bem como os mecanismos de controle. 
  
Enfatizamos que a execução do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica realizada pela CMAC obedece ao Ciclo (Seleção, Programação, 
Aquisição, Armazenamento, Distribuição e Dispensação) preconizado na Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica e Política Nacional de Medicamentos, 
visando sempre proporcionar o acesso da população aos medicamentos.”   
 

  
##/Fato## 

 
2.2.2. A cada aquisição, os dados estão sendo alimentados no Banco de Preços do 
Ministério da Saúde-BPS. 
 
Fato 
 
Em análise à documentação disponibilizada pela Unidade, foi verificado que a cada 
aquisição os dados estão sendo alimentados no Banco de Preços do Ministério da Saúde-
BPS. 
 
  
##/Fato## 

 
2.2.3. Estabelecimento nos editais e/ou nos instrumento contratuais de período de 
validade mínimo dos medicamentos na data da entrega no almoxarifado. 
 
Fato 
 
Em análise à documentação disponibilizada pela Unidade, verificou-se que a Secretaria 
Estadual de Saúde estabelece nos editais e/ou nos instrumento contratuais com fornecedores 
o período de validade mínimo dos medicamentos na data da entrega no almoxarifado. 
 
  
##/Fato## 

 
2.2.4. As condições de armazenagem dos medicamentos são adequadas.   
 



Fato 
 
Por meio de inspeção física, verificou-se que as condições de armazenagem dos 
medicamentos são adequadas, tendo em vista a ventilação do local, a temperatura, condições 
de luminosidade e umidade, com a utilização de estantes e estrados, permitindo a livre 
circulação de pessoas e equipamentos. Quanto aos medicamentos termolábeis observou-se a 
armazenagem em equipamentos apropriados para conservação a frio (câmara fria). 
 
A seguir fotos do Almoxarifado da Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa 
- CMAC: 
 

  
Foto 1: Estoque de medicamentos Foto 2: Indicação de 20º no termômetro 

instalado no almoxarifado de medicamentos. 
 

 
 
 
 
    
##/Fato## 

 
2.2.5. Do controle de estoque na Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Fato 
 
Em inspeção aos locais de armazenamento de medicamentos verificou-se a existência e a 
fidedignidade dos controles de estoque da Unidade, por meio de comparação entre os 
estoques registrado e físico. 
 
  



##/Fato## 

 
2.2.6. Não foi detectada perda ou desvio de medicamentos em razão de inadequada 
condição de armazenagem e/ou ausência de controle. 
 
Fato 
 
 Em verificação “in loco” aos controles de almoxarifado de medicamentos não foi detectada 
perda ou desvio de medicamentos em razão de inadequada condição de armazenagem e/ou 
ausência de controle. 
   
##/Fato## 

 
2.2.7. Os medicamentos do grupo 1B analisados foram entregues ao Estado de Goiás 
pelos laboratórios, conforme pactuado. 
 
Fato 
 
Com base na seleção dos processos de aquisição analisados e de posse dos cronogramas, 
verificou-se que os medicamentos (substância / quantitativo / cronograma de recebimento / 
validade) recebidos no almoxarifado da Secretaria Estadual de Saúde – SES coincidem com 
os adquiridos pela SES, conforme editais. A seguir a relação de medicamentos verificados 
por amostragem: 
 

Medicamento 
Unidade Aquisição 

Item 
Apresentação 

Seroquel 300 mg Comp caixa c/28 comprimidos 

Hydrea 500 mg Caps caixa c/100 cápsulas 

Parlodel 2,5 mg Comp caixa c/28 comprimidos 

Geodon 40 mg Caps caixa c/30 cápsulas 

Geodon 80 mg Caps caixa c/30 cápsulas 

Creon 150 mg Caps caixa c/30 cápsulas 

Creon 300 mg Caps caixa c/30 cápsulas 

Hormotrop Frasco/ampola caixa c/01 frasco/ampola 2 ml 

Reminyl er 8 mg Caps embalagem c/07 cápsulas 

Reminyl er 16 mg Caps embalagem c/28 cápsulas 

 
  
##/Fato## 

 
3. Conclusão 

 
Com base nos exames realizados, estritamente no âmbito do escopo da fiscalização, foram 
encontradas situações que demandem providências de regularização por parte dos gestores 
federais, conforme descrito nos itens: 
 
a) 2.1.4 - Ausência de documentação obrigatória nos processos (receituários médicos); 

b) 2.1.6 - 39 LME dos 165 analisados não apresentam os mesmos dados da Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade relativos à substância, quantidade e/ou CID; e 
 
c) 2.1.8 - Não localização de 4 processos de APAC's. 


