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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 04/09/2014 a 27/09/2014 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 Belém/PA. 
 
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. 

As seguintes ações de fiscalização foram desenvolvidas pela equipe ao longo dos trabalhos 
de campo: 
 
- Secretaria de Estado da Saúde do Pará/SESPA. 
Ação realizada: Análise dos processos de compra dos insumos do Grupo 1B. 
 
-Departamento Estadual de Assistência Farmacêutica- DEAF/SESPA 
Ação Realizada: Avaliação das programações dos componentes especializados dos Grupos 
1A e 1B.  
 
-Centro de Distribuição de medicamentos da SESPA, localizado em Marituba, região 
Metropolitana de Belém.  
Ação Realizada: Verificação das condições de recebimento, armazenamento, controle de 
estoque e distribuição dos medicamentos dos Grupos 1A e 1B. 
 
-Unidades de Dispensação de medicamentos Especializados-UDMES, localizadas nas 
seguintes entidades: Centro de Hemodiálise Monteiro Leite, Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará-HEMOPA, Unidade de Referência Especializada-URES Doca, 
Universidade do Estado do Pará- UEPA, Hospital de Clínicas Gaspar Viana -HCGV, 



Hospital Ophir Loyola, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará- FSCM/PA, Hospital 
Universitário Bettina Ferro e Souza – HUBFS, Hospital Universitário Barros Barreto- 
HUJBB, Unidade de Referência Especializada Presidente Vargas, Centro de Atenção 
Psicossocial-CAPS Icoaraci e Centro Universitário do Pará- CESUPA. 
Ação Realizada: Verificação das condições de recebimento, armazenamento, controle de 
estoque e distribuição dos medicamentos dos Grupos 1A e 1B. Verificação da conformidade 
documental de pacientes. 
 
Por fim, realizou-se contato telefônico e entrevista pessoal com os pacientes beneficiários 
da assistência farmacêutica, para fins de comprovação do efetivo recebimento dos 
medicamentos especializados. 
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. As compras de medicamentos do Grupo 1B, efetuadas pela SESPA, obedecem 
ao Preço Máximo de venda ao Governo- PMGV. 
 
Fato 
 
Por meio de análise à vinte aquisições de medicamentos especializados efetuadas pela 
SESPA, nos anos de 2013 e 2014, cujo montante financeiro corresponde a R$ 3.585.595,26,  
constatou-se que os preços praticados obedeciam ao Valor Máximo de Preço de Venda ao 
Governo-PMVG. Realizou-se a comparação entre os preços constantes das notas fiscais com 
o preço vigente do medicamento sujeito ao PMVG à época da aquisição, não tendo sido 
detectada, na amostra analisada, ocorrência de sobre preço.Verificou-se que ainda durante o 
processo licitatório, a Secretaria considera, desde a cotação de preços, os valores já com os 
descontos legalmente previstos. 

Mediante análise aos dois últimos processos licitatórios realizados pela Entidade (Pregão 
Eletrônico Nº 133/SESPA/2013 e 134/SESPA/2013) observou-se que a Secretaria estabelece 
em seus editais e nos instrumento contratuais com os fornecedores, o período de validade 
mínimo exigido dos medicamentos na data da entrega ao almoxarifado. 

Por fim, de acordo com informação repassadas pela SESPA, os dados referentes aos preços 
de medicamentos não são alimentados no Banco de Preços do Ministério da Saúde –BPS. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação do relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
 
"A não alimentação do banco de preços em saúde - BPS (sic) , segue anexo o email do 
servidor da diretoria administrativa e financeira responsável pelo setor de Núcleo de  



economia em saúde relatando que foi solicitado treinamento para o Ministério de Saúde no 
mês de  agosto e só após este será efetivamente realizada a alimentação neste banco."   
 
Do exposto, verifica-se que a Unidade não apresentou novos fatos, apenas detalhou 
informações já registradas neste ponto, cujo teor permanece inalterado. 

 
##/Fato## 

2.1.2. Processo com documentação de pacientes em conformidade com a Portaria 
GM/MS n° 1554/2013. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar a conformidade da documentação dos pacientes de acordo com a 
Portaria GM/MS n° 1554/2013, foram analisados 148 processos, dos quais, setenta são 
referentes à Autorização de Procedimentos Ambulatoriais - APAC Inicial e 78 de 
Continuidade. Deste total, 97 foram faturadas e 51 não foram faturadas. 

Constatou-se que 96, das 97 APACS faturadas continham a documentação básica do 
paciente exigível no art. 27 da referida portaria, e que todos os laudos analisados, 
apresentavam os mesmos dados da APAC relativos à Classificação Internacional de 
Doenças-CID, à substância e a quantidade de medicamento. Por fim, registre-se que a APAC 
faltante, de nº 1513201049569, referente à paciente de nº CNES 898003725840425 não foi 
localizada. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação do relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
“Quanto ao fato relatado acerca da não localização da APAC, é referente à documentação 
da URE Presidente Vargas, que já foi solicitada pelo DEAF em várias visitas técnicas a 
adequação do arquivo daquela unidade, com espaço maior e organização desta afim de 
evitar perdas de documentos essenciais. Solicitamos ao Departamento de controle e 
avaliação- DCA/DDASS que localizasse a cópia da APAC que fica também arquivada neste 
setor em virtude desta serem (sic) de período anterior à implantação do Sistema Horus (do 
Ministério da Saúde), que a partir da implantação nesta unidade em Março de 2014 
arquivamento está sendo realizado adequadamente. Segue cópia 2º via da APAC 
1513201049569 da paciente A.P.S.” 
 
Em que pese a Unidade ter encaminhado a cópia da APAC de nº 1513201049569, o nome 
da paciente contido nesta não condiz com o nome constante na amostra obtida pela CGU, 
não tendo sido possível identificar o motivo da divergência. Fato é, que na cópia da APAC 
apresentada pela SESPA, consta como paciente A.P. de S , enquanto que na amostra da 
CGU, trata-se de L. S. de S. Todos as outras informações tais como nome de mãe, nº de 
CNIS, medicamento prescrito, laudo são compatíveis entre ambas.   
 
##/Fato## 

2.1.3. Existência de Recibos de Dispensação de Medicamentos Especializados-RME 
em todas as APACS faturadas. 
 
Fato 
 
Das 148 dispensações de medicamentos analisadas, em seis contatou-se a ausência do recibo 
de medicamento especializado – RME. Registre-se que nos processos constavam apenas os 



registros de baixa de dispensação dos referidos medicamentos no Sistema Hórus, entretanto 
não foram localizados os respectivos RME’s assinados pelo paciente. 

Quadro- Ausência de recibos de dispensação de medicamentos 
CNS do paciente Nº Apac Unidade de Dispensação 

***0005636169** 1513201161901 Presidente Vargas 
***0029636394** 1513201052990 Presidente Vargas 
***0040134092** 1513201161945 Presidente Vargas 
***6243711400** 1513201162363 Presidente Vargas 
***4343133908** 1513201161494 Presidente Vargas 
***0039396912** 1513200939965 Presidente Vargas 
Fonte: Exames efetuados pela CGU em 23/09/2014. 

 

Instada a apresentar justificativa para o fato constatado, por meio do Ofício nº 115/2014 –
DEAF/DPAIS/SESPA de 10 de outubro de 2014, a SESPA se manifestou nos seguintes 
termos: 

“(...) A UDME P. Vargas informou que devido ao fluxo desorganizado de atendimento, no 
período solicitado (Dezembro/13) e, também devido prestação de contas (processamento de 
apac) em que este serviço era feito em outro departamento (fora da farmácia, mais 
precisamente no 2º andar da Unidade), somado a falta de espaço e falta de recursos 
humanos as apacs ficavam desorganizadas como verificado. 

A DEAF, com a implantação do Horus reorganizou este procedimento conforme foi 
verificado nas demais unidades (ex: cesupa/HUJBB/CAPS Icoaraci etc). Atualmente a 
UDME P. VARGAS, mais precisamente de março/14 tem hoje seus arquivos/pastas dos 
pacientes organizados na própria farmácia, onde fica anexado todos os documentos e 
recibos. 

Informamos ainda que este (sic) deverá ser publicada uma nota técnica sobre os 
procedimentos mínimos das UDME, que inclusive trata a questão dos arquivamentos dos 
processos.” 

Em que pese a plausibilidade das justificativas apresentada pela Unidade, as alegações não 
elidem a falha apontada, visto que o art. 40. da Portaria GM/MS n° 1554/2013, determina 
que “1 (uma) via do LME, os recibos de dispensação dos medicamentos e os documentos 
descritos no art. 27 serão mantidos em arquivo pela unidade responsável pela 
dispensação.”. 

  

A importância da guarda dos RME’S reside no fato de que são estes documentos que 
comprovam a efetiva entrega do medicamento ao paciente, de acordo com a quantidade 
prescrita e autorizada, devendo o recibo no ato da dispensação, ser devidamente preenchido 
e assinado pelo paciente ou responsável. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação do relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
“Em resposta ao relatório preliminar esta DEAF tem a acrescentar: 
Referente à ausência de recibo de dispensação de medicamentos, também solicitamos ao 
Departamento de controle e avaliação DCA/DDASS que localizasse copia da APAC que 
fica arquivada neste setor, em virtude desta serem (sic) de período anterior a implantação 
do sistema Horus (do Ministério da Saúde), e que a partir da implantação nesta unidade em 



Março de 2014, o arquivamento está sendo realizado adequadamente na farmácia onde já 
é realizada avaliação e autorização. Antes ia para a DDASS para avaliação. Segue cópia 
destes arquivos em anexo.” 
 
A SESPA encaminhou cópia de todos os recibos faltantes. Do exposto, restou  comprovada 
a efetiva entrega dos medicamentos nas quantidades prescritas para os pacientes no período 
analisado, confirmando assim, o faturamento realizado.  

 
##/Fato## 

2.1.4. Ausência de medicamentos dos Grupos 1A e 1B nas Unidades de Dispensação. 
 
Fato 
 
Por meio de inspeção física realizada entre os dias 17 e 24 de setembro de 2014, constatou-
se a ausência de medicamentos em cinco, das doze Unidades de dispensação visitadas, quais 
sejam: UDME Presidente Vargas, UDME Bettina Ferro e Souza- HUBFS, UDME Santa 
Casa - FSCM/PA, UDME Universidade do Estado do Pará-UEPA e UDME Centro 
Universitário do Pará-CESUPA, conforme detalhado no quadro a seguir: 

Quadro- Medicamentos em falta nas UDMES 
Unidade de Dispensação Medicamento Período de Falta 

(Aproximado)* 

UDME UEPA 
Isotretinoína 10mg 30 dias 
Metotrexato2,5mg 60 dias 

UDME HUBFS 
Lamotrigina 100 mg 90 dias 
Metotrexato 2,5 mg 90 dias 

UDME FSCM/PA 
Metotrexato 2,5 mg 120 dias 
Ciclosporina 100mg 60 dias 

UDME Presidente Vargas Isotretinoína 10mg 20 dias 
UDME CESUPA Octreotida LAR 10,20 e 30 mg Sem informação 

*Informação prestada pelos farmacêuticos responsáveis pelasUDME’s. 

Instada a apresentar justificativa para o fato constatado, por meio do Ofício nº 119/2014 –
DEAF/DPAIS/SESPA de 15 de outubro de 2014, a SESPA se manifestou nos seguintes 
termos: 

“Em resposta a solicitação de fiscalização, temos a relatar: 

1- O medicamento Isotretinoína 10 mg faz parte do Registro de Preços 134/2013 e 
foi solicitado empenho por este Departamento através do Processo 
2014/381530, que foi concluído e encontra-se na CALOG, aguardando entrega 
por parte do fornecedor. 
 

2- O medicamento Ciclosporina 100 mg faz parte do Registro de Preços 024/2013 
e foi solicitado empenho por este Departamento através do Processo 
2014/376559 que encontra-se (sic) no Departamento Financeiro, em fase de 
conclusão. Ressaltamos que temos em nosso estoque esse medicamento nas 
dosagens de 50 e 25 mg e as Unidades estão realizando adequação conforme a 
necessidade dos pacientes. 
 



3- O medicamento Metotrexato 2,5 mg comprimidos foi item deserto no Registro de 
Preços 134/2013 e por esse motivo foi realizada uma compra emergencial 
através do Processo 2014/162943, que encontra-se (sic)em fase de conclusão, 
na Gerência de Compras. 
 

4- Os medicamentos Octreotida Lar 10,20 e 30 mg fracassou no Registro de Preços 
134/2013 e por esse motivo foi realizada uma compra emergencial através do 
Processo 2014/424331, o qual foi concluído, estando o fornecedor no prazo de 
entrega do referido medicamento. 

 
5- O medicamento Lamotrigina 100 mg encontra-se com o estoque regularizado, 

sendo que a UDME HUBFS foi atendida no dia 06/10/2014. 
 

Em anexo seguem as tramitações dos processos no protocolo, cópias de empenhos e guia de 
atendimento que comprovam as informações supracitadas”. 

Com base na resposta apresentada, devidamente acompanhada dos documentos 
comprobatórios, verifica-se que a SESPA tomou providencias nos sentido de regularizar a 
falta de medicamentos nas Unidades. No entanto, observa-se evidente morosidade neste 
processo, sobretudo nos departamentos Financeiro e de Compras da entidade, visto que, no 
caso da Isotretinoína 10 mg, em que pese o empenho ter sido emitido em 16 de setembro de 
2014, após 28 dias, o abastecimento do medicamento ainda não havia normalizado. No caso 
da Ciclosporina 100 mg, houve solicitação de compras em 19 de agosto de 2014, estando o 
processo, desde o dia 15 de setembro de 2014, no Departamento financeiro. Por fim, a 
compra emergencial do medicamento Metotrexato 2,5 mg de acordo com os registros de 
protocolo encaminhados, após 190 dias, ainda não havia sido concluída. 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, a Unidade 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
"5 - Quanto à ausência de medicamentos mantem-se (sic) a resposta deste DEAF conforme 
folhas 03, sendo que o medicamento Octreotida já encontra-se (sic) regularizado junto ao 
CESUPA e quanto a ISOTRETINOINA, o fornecedor foi devidamente notificado conforme 
cópias anexas (fls 14 a 16), porém até o momento este não se manifestou, e portanto, 
encaminhamos para providencia e penalização deste. A lamotrigina está regularizada desde 
06/10/2014. 

Some-se a este fato, que o Estado do Pará teve queda no ressarcimento deste grupo 1B pelo 
Ministério da Saúde , durante todo o período de 2014 (ver ofícios anexos) , o que teve muito 
impacto no empenho de determinados medicamentos, visto que, considerando que o MS está 
ressarcindo a menor, não há quota/financeiro/orçamento (sic) da fonte especifica do 
componente especializado, dependendo da fonte do tesouro para empenhar. Neste momento 
, a solicitação de empenho da Ciclosporina 100 mg está nessa situação, visto que o MS ainda 
não depositou o valor da competência outubro. " 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



Análise do Controle Interno 
 
A SESPA, em nova manifestação, acrescentou que a falta de medicamentos ocorre também 
em virtude de atraso no repasse de recursos do Ministério da Saúde, para a aquisição de 
insumos do grupo 1B, sendo essa a razão da ausência do medicamento ciclosporina 100mg. 
 
Em relação aos outros pontos, a Unidade não apresentou novos fatos, apenas detalhou 
informações já registradas na manifestação anterior. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar as causas da interrupção do tratamento do paciente, com as devidas 
apurações de responsabilidades, se for o caso, tendo em vista que a falta de insumos pode 
ser prejudicial ao paciente. 
 
 
2.1.5. Existem processos informatizados em todas as etapas do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica. 
 
Fato 
 
Constatou-se que todas as etapas do processo, desde o cadastro do paciente até o registro de 
dispensação dos medicamentos, possuem controle informatizado.  O sistema Hórus é a 
principal ferramenta utilizada na execução do Componente Especializado. 

 

Especificamente em relação ao controle de estoque, existe controle informatizado através do 
Sistema HORUS e UnilogWF®, sendo este último desenvolvido por empresa terceirizada 
contratada pela Secretaria de Saúde para prestação de serviços logísticos em medicamentos. 
De forma complementar, em algumas Unidades (as quais não são contempladas pelo 
contrato do sistema de logística integrada) são utilizados controles manuais (fichas de 
prateleira, planilha Excel) em virtude da instabilidade do sistema Horus. 

 
##/Fato## 

2.1.6. O Estado recebeu todas as apresentações farmacêuticas (medicamentos) 
enviadas pelo Ministério da Saúde conforme as condições contratuais definidas para a 
entrega. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar a conformidade entre o quantitativo de medicamentos do Grupo 
1A, enviado pelo Ministério da Saúde, e o quantitativo  recebido pela SESPA, foram 
analisadas as Notas Fiscais e os comprovantes de entrada de 59 fármacos, referentes às 
pautas de distribuição do ano de 2013, incluindo as complementações. 

No que se refere aos quantitativos e apresentações farmacêuticas, o resultado das análises 
demonstrou que a Secretaria Estadual de Saúde recebeu todos os medicamentos em 
conformidade com os as condições contratuais definidas para entrega. 

  
##/Fato## 

2.1.7. Entrevista com pacientes cadastrados no Componente Especializado. 



 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar o efetivo recebimento de medicamentos pelos pacientes 
cadastrados no Componente Especializado, foram realizadas entrevistas por meio de contato 
telefônico, bem como visitas nos endereços constantes dos comprovantes de residência 
anexados aos processos. O resultado das análises demonstrou, que, da amostra de 146 
beneficiários: 

a) 80 pacientes que estavam cadastrados no programa relataram que receberam o 
medicamento na quantidade necessária, de acordo com a prescrição médica e o laudo; 

b) 02 pacientes (CNES nº ***4343135085** e CNES ***0010691328**) relataram que 
estavam cadastrados no programa e receberam o medicamento em quantidade inferior ao 
prescrito.  

Em que pese as informações prestadas pelos beneficiários, cabe registrar que no caso da 
paciente CNES nº ***0010691328**, verificou-se que houve dispensação única do 
quantitativo autorizado para três meses, com recibo devidamente assinado pelo responsável. 
Em relação ao paciente CNES nº ***4343135085**, de acordo com a documentação contida 
no processo, não consta recibo assinado de dispensação do mês de dezembro, apenas 
observação indicando que o paciente faltou; 

c) 09 pacientes relataram que estavam cadastrados no programa, mas não se lembram dos 
detalhes de recebimento no período em análise; 

d) 02 pacientes relataram que abandonaram o tratamento; 

e) Não foi possível localizar 35 beneficiários após: três tentativas de contato telefônico em 
dias e horários diferentes; envio de SMS ou recado para retorno; consulta aos sistemas do 
governo federal para tentar obter outras informações de contato (outros telefones, local de 
trabalho, etc); tentativa de entrevista com o beneficiário no local de dispensação (no caso de 
haver agendamento); tentativa de visita ao beneficiário na sua residência para fazer a 
entrevista; 

f) 12 pacientes não puderam ser localizados por telefone, tendo sido inviável a realização da 
visita por residirem em cidades fora da região metropolitana de Belém; 

g) 01 paciente encontrava-se internada; 

h) 04 pacientes haviam falecido. 

i) 01 processo não foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde quando da realização dos 
trabalhos de campo, o que inviabilizou a realização da entrevista por ausência de 
informações necessárias à localização do paciente. 

Em relação à regularidade do acesso aos medicamentos, do total de 146 beneficiários, 
contatou-se que: 

a) 72 pacientes que estão ou estavam cadastrados no programa relataram que nunca houve 
falta de medicamento; 

b) 5  pacientes que estão ou estavam cadastrados no programa relataram que houve falta 
(parcial ou total) de medicamento por pelo menos um mês; 



c) 16 pacientes que estão ou estavam cadastrados no programa não tinham informações para 
afirmar se houve falta. 

d) Não foi possível localizar 35 beneficiários após: 3 tentativas de contato telefônico em dias 
e horários diferentes; envio de SMS ou recado para retorno; consulta aos sistemas do governo 
federal para tentar obter outras informações de contato (outros telefones, local de trabalho, 
etc); tentativa de entrevista com o beneficiário no local de dispensação (no caso de haver 
agendamento); tentativa de visita ao beneficiário na sua residência para fazer a entrevista; 

e) 12 pacientes não puderam ser localizados nos telefones informados, tendo sido inviável a 
visita por residirem fora da região metropolitana de Belém; 

f) 01 paciente encontrava-se internada; 

g) 4 pacientes haviam falecido. 

h) 01 processo não foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde quando da realização dos 
trabalhos de campo, o que inviabilizou a realização da entrevista por ausência de 
informações necessárias à localização do paciente. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação do relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
 
"Para melhor avaliação e manifestação quanto as inconformidades relativas as entrevistas 
com os pacientes, solicitamos que seja disponibilizado pela CGU listagem com os números 
das APACS para averiguar quais foram os itens  de medicamentos e pacientes que deixaram 
de receber totalmente os medicamentos, bem como a relação dos 35 beneficiários (numero 
de APAC ou nome dos pacientes) que não foram localizados, pois, como a  maioria das 
APACS eram referente aos meses de dezembro de 2013 a Janeiro de 2014, poderemos 
localizar os cadastros atualizados para  disponibilizar a esta auditoria.  Ressaltamos que o 
sistema Horus solicita atualização a cada trimestre baseado no CEP e integrado ao sistema 
Correios para evitar possíveis glosas de APAC e poderemos localizá-lo, caso sejam 
informados quais não foram localizados." 

As informações relativas à falta de medicamentos foram prestadas pelos pacientes, quando 
questionados se, durante o tempo em que estiveram cadastrados no programa, detectaram a 
ausência de medicamento por pelo menos um mês, não tendo sido coletadas informações 
detalhadas sobre cada período de falta, por não fazer parte do escopo do presente trabalho. 
Em relação aos beneficiários não localizados, cabe mencionar que as informações sobre 
endereço e telefone foram retiradas da documentação constante da pasta do paciente, bem 
como dos espelhos de cadastro no sistema Horus, fornecidas pela Secretaria, ainda durante 
os trabalhos de campo. 

 
##/Fato## 

2.1.8. Existência de medicamentos do Grupos 1A vencidos nas Unidades de 
Dispensação, correspondendo a 0,13% do total estocado. 
 
Fato 
 
Por meio de inspeção física, constatou-se a existência de medicamentos vencidos na Central 
de Distribuição da SESPA, bem como em quatro, das doze unidades de dispensação 
visitadas, quais sejam: UDME Hospital de Clinicas Gaspar Viana – HCGV, UDME 



HEMOPA, UDME Centro Universitário do Pará-CESUPA e UDME Hospital Universitário 
Bettina Ferro e Souza- HUBFS. 

Quadro- Medicamentos vencidos 
Unidade Substancia /Medicamento Quant. Data Validade 

Central de Distribuição 
SESPA - Marituba 

Metotrexato 25 mg/20ml 
680 30/06/2014 

Central de Distribuição 
SESPA - Marituba 

Risedronato Sódico 35 mg 
(comprimido revestido) 

580 30/08/2014 

UDME HCGV Ciclosporina 25 mg 166 30/11/2013 
UDME HCGV Ciclosporina 100 mg 230 30/06/2014 
UDME HCGV Galantamina 16 mg 211 30/06/2014 
UDME HCGV Galantamina 16 mg 117 31/01/2014 
UDME HCGV Triptorrelina 3,75 mg 1 30/06/2014 
UDME HCGV Topimarato 100 mg 240 31/10/2013 
UDME HEMOPA Codeína 30mg/ml 50 31/08/2014 
UDME HEMOPA Ciclosporina 100mg 10 30/06/2014 

UDME CESUPA 
Sulfassalazina 500mg - 
Azulfin® 

240 30/06/2014 

UDME HUBFS Topimarato 25 mg - Amato® 120 30/09/2014 

 
Instada a apresentar justificativa para o fato constatado, por meio do Ofício nº 121/2014 –
DEAF/DPAIS/SESPA de 16 de outubro de 2014, a SESPA se manifestou nos seguintes 
termos: 

“Em resposta aos questionamentos temos a relatar: 

1) Em relação aos itens do CD: 

Metrotexato e Residronato Sódico: Foram itens programados pelas Unidades, entretanto 
houve uma diminuição de consumo durante o final de 2013 e inicio de 2014, fazendo com 
que não houvesse o consumo esperado. Foi feita (sic) algumas tentativas de permuta entre 
outros Estados, como acontece de rotina com os medicamentos que visualizados de baixo 
consumo, no entanto, não conseguimos êxito. 

[...] 

3)Em relação a Unidade HEMOPA: 

Ciclosporina 100mg: Devolução do paciente, e este quantitativo é um percentual aceitável 
em relação ao seu consumo. 

Codeína 30mg/ml: Este medicamento é utilizado para DOR CRÔNICA, sendo seu consumo 
muito flutuante, entretanto imprescindível a necessidade de um estoque mínimo. Este item 
foi tentado fazer permuta ou doação sem sucesso. Saiu do componente especializado, 
ficando apenas a apresentação do comprimido. 

[...] 

5) Em relação a Unidade do HCGV: 

Os itens Galantamina 8 e 16 mg com validade em 30/06 foi uma doação do estado do 
Maranhão foi enviado ao PA e encaminhados a unidades mas não houve tempo hábil para 
consumo destes. Os demais itens houve perda em virtude de programação acima do real 



consumo. Informamos que todas as UDME são atendidas para uma previsão de consumo 
mensal. 

6) Em relação a Unidade CESUPA: 

Sulfassalazina: A UDME solicitou baseada em processo de APAC autorizado para esta 
Unidade. Entretanto, após inúmeras tentativas de contato com o paciente sem sucesso e por 
se tratar de dose para um mês de tratamento, o mesmo ficou nesta para uma possível APAC, 
o que é perfeitamente justificável, pois trata-se de uma previsão de consumo para unidade 
recente criada (menos de um ano). 

Ressaltamos que as perdas são mínimas, considerando o valor e quantitativo total do 
estoque de medicamentos, pois as aquisições são realizadas através de Sistema de Registro 
de Preço e solicitação de empenho para período de 04 meses com validade dos 
medicamentos no ato da entrega de um ano. Entretanto, ainda assim ocorrem vencimento 
em virtude da mudança do perfil de prescrição e tratamento do paciente (abandono, 
migração, mudança para outro estado, falecimento, etc) e inclusão de drogas substitutas, 
etc. 

Os procedimentos adotados são de permutas ou doação entre outros Estados para evitar 
desperdícios; mas ainda assim há percentual de perdas em virtude de que as unidades não 
informam em tempo, para providências necessárias para remanejamento conforme 
orientação de que seja utilizado com no mínimo 03 meses de antecedência.” 

A Unidade, em sua justificativa, informou que as perdas de medicamentos pontuadas se 
deram pelas seguintes razões: recebimento de doações com prazo de validade curto, 
devolução pelo paciente e consumo inferior ao programado. 

A secretaria admite ainda a dificuldade na interlocução com as unidades dispensadoras, nos 
sentido de providenciar, tempestivamente, alternativas para se evitar o descarte de 
medicamentos em razão de prazo de validade expirado. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação do relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
 
"[...] 
 
Conforme relatado, mesmo que a programação de compras seja realizada baseada 
conforme o consumo real, ainda assim há fatores que interferem neste quesito, como a 
mudança de grupo de financiamento, mudança no perfil de prescrição dos protocolos 
clínicos, que por ser um medicamento muito especifico inviabiliza as permutas e 
remanejamento, mesmo sendo esta prática rotineira nesta secretaria, afim de evitar ao 
máximo o desperdício. Salientamos também, que por motivos alheios a gestão, a legislações 
farmacêuticas aceitam o percentual de até 2% de perda em cima do valor do estoque. O 
valor calculado da planilha relacionada foi de R$ 36.383,67, representando 0,13% do valor 
total de estoque de R$ 26.463.650,15, portanto, dentro da margem aceitável e que 
comparativamente aos anos anteriores, reduziu-se (sic) significativamente com a 
informação e logística integrada." 
 
Em sua resposta a Unidade reafirmou as justificativas antes apresentadas, acrescentando 
ainda que o quantitativo descartado encontra-se abaixo do percentual máximo aceito pela 
legislação farmacêutica. Com efeito, apesar da SESPA não informar em qual legislação 



consta a referida previsão, confirma-se que a perda foi mínima, se considerado o montante 
financeiro total dos insumos em estoque geridos pela SESPA, e que, a maior parte do 
descarte de medicamentos por validade se deu por razões excepcionais, não tendo sido 
evidenciado que houve perda significativa por negligência da Secretaria.  

 
##/Fato## 

2.1.9. Impossibilidade de verificação do cronograma de entrega de medicamentos 
encaminhados pelo Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 

Não foi possível avaliar a adequação do cronograma de entrega dos medicamentos 
encaminhados pelo Ministério da Saúde quanto ao prazo de entrega e prazo de validade, em 
razão de que, se tratavam de pautas de distribuição do ano de 2013, assim, os referidos 
medicamentos não se encontravam mais no almoxarifado da Secretaria de saúde quando da 
execução dos trabalhos de campo. A análise, por conseguinte, se restringiu aos registros de 
entrada no Sistema Hórus e algumas notas fiscais, sendo que em grande parte destes 
documentos não constava a data de validade dos medicamentos no momento da entrada, o 
que tornou, portanto, inviável a comparação desse quesito. 

  
##/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. Existência de programação para a compra de medicamentos do Grupo 1B. 
 
Fato 
 
O planejamento para realização de licitação visando à compra de medicamentos do grupo 
1B é feito anualmente com base no consumo médio de pacientes cadastrados e no perfil 
terapêutico de cada Unidade dispensadora. 

Em regra, as aquisições de medicamentos 1B, pela SESPA, são feitas mediante sistema de 
registros de preços. Os pedidos de compras são feitos periodicamente, com base nas 
solicitações encaminhadas, diariamente, pelas Unidades de dispensação, através dos 
sistemas informatizados disponíveis onde a informação é recebida, tratada e encaminhada 
ao setor financeiro da Secretaria para emissão de empenho. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação ao relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 



 
“A programação de medicamentos é realizada baseada nos relatórios de consumo diários 
baseadas nas dispensações realizadas através de sistema informatizado. E realizada 
licitação através de pregão eletrônico via sistema de registro de preço para o período de 1 
ano e as solicitações de empenho realizadas pelo período mínimo de 03 meses ou conforme 
disponibilidade orçamentária." 
 
Conforme exposto, a Unidade não apresentou novos fatos, apenas detalhou informações já 
registradas neste ponto, cujo teor permanece inalterado. 
 
##/Fato## 

 
2.2.2. Adequabilidade dos controles de estoque no almoxarifado central e em nove, de 
doze unidades de dispensação inspecionadas. 
 
Fato 
 
Através de inspeção física na Central de Distribuição da SESPA (Almoxarifado Central) e 
nas Unidades dispensadoras, por meio de amostragem, realizou-se contagem física dos 
medicamentos com o objetivo de verificar se a quantidade em estoque está em conformidade 
com a quantidade registrada nas fichas de controle ou nos sistemas informatizados. O 
resultado das análises demonstrou que das doze Unidades visitadas, em três houve 
divergência no controle de estoque, ou seja, incompatibilidade entre o quantitativo físico e 
o registrado, quais sejam: UDME Bettina Ferro e Souza, UDME Hemopa e UDME Barros 
Barreto. 

No quadro a seguir consta o resumo das análises efetuadas: 

Quadro - Controle de estoque nas Unidades Dispensadoras 

Unidade 

Quant. 
apresentações 
farmacêuticas 

analisadas 

Quant. 
Apresentações 

farmacêuticas com 
divergência no 

estoque 

% Divergência 
no estoque 

Central de 
Distribuição-Marituba 

15 0 0,0 

UDME Monteiro 
Leite 

3 0 0,0 

UDME HEMOPA 5 1 20,0 
UDME URE DOCA 5 0 0,0 
UDME UEPA 5 0 0,0 
UDME HCGV 10 0 0,0 
UDME Ophir Loyola 5 0 0,0 
UDME FSCM/PA 10 0 0,0 
UDME HUBFS 6 3 50,0 
UDME HUJBB 7 5 71,42 
UDME Pres. Vargas 5 0 0,0 
UDME CAP Icoaraci 5 0 0,0 
UDME CESUPA 7 0 0,0 

Fonte: Exames efetuados pela CGU entre 17 e 24 de setembro de 2014. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação do relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
"A adequabilidade do controle de estoque deve existir em todas as unidades, e observa-se 
que essa inconformidade  é observada exatamente nas unidades que não contam com a 



logística integrada da UNIHEALTH. Cada Unidade deve realizar o devido controle de 
estoque através dos sistemas informatizados (Horus) e este DEAF emitirá Nota Técnica 
para realização de inventários trimestrais neste componente afim de minimizar as 
divergências de estoque e apurar responsabilidades no caso de falta de medicamentos". 
 
Do exposto, em sua nova manifestação, a Unidade não apresentou novos fatos, apenas teceu 
comentários sobre o ponto registrado, cujo teor permanece inalterado.  
 
##/Fato## 

 
2.2.3. Condições adequadas de armazenamento nas Unidades Dispensadoras de 
Medicamentos Especializados- UDMES. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar as condições de armazenamento dos medicamentos 
especializados, realizou-se inspeção física nas doze Unidades dispensadoras contempladas 
na amostra. Verificou-se que todas as UDME’s dispunham de condições satisfatórias de 
armazenamento, uma vez que se observou em todas elas: 
a) Local de armazenamento ventilado e/ou refrigerado, permitindo a livre circulação de 
pessoas e equipamentos;  
b) Armazenamento de medicamentos em estrados e/ou estantes, protegidos da luz; 
c) Medicamentos termolábeis armazenados em equipamentos apropriados de conservação à 
frio; 
d) Controle constante de temperatura, devidamente registrado; 
e) Localização próxima à área administrativa, permitindo um maior controle do acesso das 
pessoas. 
 
 

 

 

 
Foto - UDME HCGV. Belém, 19 de setembro de 
2014. 

Foto - UDME FSCM/PA. Belém, 22 de setembro de 
2014. 

 
 
  
##/Fato## 

 
2.2.4. Condições adequadas de armazenamento no Almoxarifado Central da SESPA. 
 



Fato 
 
Por meio de inspeção física realizada no Centro de Distribuição de Medicamentos da 
Secretaria Estadual de Saúde no Estado do Pará, (Almoxarifado Central, onde os 
medicamentos são entregues pelos fornecedores, armazenados e posteriormente  distribuídos 
às UDMES para dispensação),  constatou-se a utilização de boas práticas em todo o processo 
de armazenamento de medicamentos, tendo sido possível observar: 
 
a) O local de armazenamento dispõe de sistema de ventilação e/ou refrigeração; 
 
b) Os medicamentos são armazenados em estantes e estrados protegidos da luz, bem como 
são dispostos de modo a permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos; 
 
c) Existe controle ao acesso de pessoas no local de guarda dos medicamentos; 
 

d) Existe controle sobre temperatura, luminosidade e umidade. As medições de temperatura 
são efetuadas de maneira constante com registros escritos; 

e) Os medicamentos termolábeis são devidamente armazenados em equipamentos 
apropriados para conservação a frio (câmara fria e refrigerador); 
 

f) A distribuição de produtos dentro dos frigoríficos permite a livre circulação do ar frio entre 
as diversas embalagens contidas nos mesmos; 

g) Existem ante-câmaras junto às câmaras frias para evitar a perda desnecessária de frio, 
quando da abertura das portas, e existe controle de entrada e saída de produtos dessas 
câmaras visando diminuir as variações internas de temperatura; 

h) As áreas internas e externas apresentavam boas condições físicas e estruturais. 

Do exposto, considerando que não foram detectadas situações em desconformidade com as 
boas práticas preconizadas pelo ministério da Saúde, conclui-se pela adequabilidade no 
processo de armazenamento de medicamentos na Unidade inspecionada. 
 

 

 



Foto - Central de Distribuição SESPA. Marituba, 12 
de setembro de 2014. 

Foto - Central de Distribuição SESPA. 
Marituba, 12 de setembro de 2014. 

 
  
##/Fato## 

 
2.2.5. O Estado recebeu os medicamentos do Grupo 1B adquiridos pela Secretaria 
Estadual de Saúde de acordo com as condições contratuais, porém, houveram 
problemas recorrentes de atraso na entrega pelo fornecedor. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar a adequação do recebimento de medicamentos do Grupo 1B, 
adquiridos pela SESPA, de acordo com os termos contratuais definidos com os fornecedores, 
foram analisadas 25 aquisições de medicamentos decorrentes dos dois últimos pregões 
eletrônicos realizados pela entidade (P.E 133/SESPA/2013 e 134/SESPA 2013). O resultado 
das análises demonstrou que a SESPA recebeu todas as apresentações farmacêuticas na 
quantidade e termos pré-definidos em contrato. Entretanto, em onze aquisições houve 
problemas de atraso na entrega pelos fornecedores.  Nesses casos, restou demonstrado que a 
Secretaria tomou providencias no sentido de notificar as empresas, sendo posteriormente 
regularizada a situação. 

  
##/Fato## 

 
2.2.6. Existência de medicamentos, dos Grupos 1A e 1B, vencidos nas Unidades de 
Dispensação. 
 
Fato 
 
Por meio de inspeção física, constatou-se a existência de medicamentos vencidos na Central 
de Distribuição da SESPA, bem como em quatro, das doze unidades de dispensação 
visitadas, quais sejam: UDME Hospital de Clinicas Gaspar Viana – HCGV, UDME 
HEMOPA, UDME Centro Universitário do Pará-CESUPA e UDME Hospital Universitário 
Bettina Ferro e Souza- HUBFS. 

Quadro- Medicamentos vencidos 
Unidade Substancia /Medicamento Quant. Data Validade 

Central de Distribuição 
SESPA - Marituba 

Metotrexato 25 mg/20ml 
680 30/06/2014 

Central de Distribuição 
SESPA - Marituba 

Risedronato Sódico 35 mg 
(comprimido revestido) 

580 30/08/2014 

UDME HCGV Ciclosporina 25 mg 166 30/11/2013 
UDME HCGV Ciclosporina 100 mg 230 30/06/2014 
UDME HCGV Galantamina 16 mg 211 30/06/2014 
UDME HCGV Galantamina 16 mg 117 31/01/2014 
UDME HCGV Triptorrelina 3,75 mg 1 30/06/2014 
UDME HCGV Topimarato 100 mg 240 31/10/2013 
UDME HEMOPA Codeína 30mg/ml 50 31/08/2014 
UDME HEMOPA Ciclosporina 100mg 10 30/06/2014 

UDME CESUPA 
Sulfassalazina 500mg - 
Azulfin® 

240 30/06/2014 

UDME HUBFS Topimarato 25 mg - Amato® 120 30/09/2014 

 



Instada a apresentar justificativa para o fato constatado, por meio do Ofício nº 121/2014 –
DEAF/DPAIS/SESPA de 16 de outubro de 2014, a SESPA se manifestou nos seguintes 
termos: 

“Em resposta aos questionamentos temos a relatar: 

1) Em relação aos itens do CD: 

Metrotexato e Residronato Sódico: Foram itens programados pelas Unidades, entretanto 
houve uma diminuição de consumo durante o final de 2013 e inicio de 2014, fazendo com 
que não houvesse o consumo esperado. Foi feita (sic) algumas tentativas de permuta entre 
outros Estados, como acontece de rotina com os medicamentos que visualizados de baixo 
consumo, no entanto, não conseguimos êxito. 

[...] 

3)Em relação a Unidade HEMOPA: 

Ciclosporina 100mg: Devolução do paciente, e este quantitativo é um percentual aceitável 
em relação ao seu consumo. 

Codeína 30mg/ml: Este medicamento é utilizado para DOR CRÔNICA, sendo seu consumo 
muito flutuante, entretanto imprescindível a necessidade de um estoque mínimo. Este item 
foi tentado fazer permuta ou doação sem sucesso. Saiu do componente especializado, 
ficando apenas a apresentação do comprimido. 

[...] 

5) Em relação a Unidade do HCGV: 

Os itens Galantamina 8 e 16 mg com validade em 30/06 foi uma doação do estado do 
Maranhão foi enviado ao PA e encaminhados a unidades mas não houve tempo hábil para 
consumo destes. Os demais itens houve perda em virtude de programação acima do real 
consumo. Informamos que todas as UDME são atendidas para uma previsão de consumo 
mensal. 

6) Em relação a Unidade CESUPA: 

Sulfassalazina: A UDME solicitou baseada em processo de APAC autorizado para esta 
Unidade. Entretanto, após inúmeras tentativas de contato com o paciente sem sucesso e por 
se tratar de dose para um mês de tratamento, o mesmo ficou nesta para uma possível APAC, 
o que é perfeitamente justificável, pois trata-se de uma previsão de consumo para unidade 
recente criada (menos de um ano). 

Ressaltamos que as perdas são mínimas, considerando o valor e quantitativo total do 
estoque de medicamentos, pois as aquisições são realizadas através de Sistema de Registro 
de Preço e solicitação de empenho para período de 04 meses com validade dos 
medicamentos no ato da entrega de um ano. Entretanto, ainda assim ocorrem vencimento 
em virtude da mudança do perfil de prescrição e tratamento do paciente (abandono, 
migração, mudança para outro estado, falecimento, etc) e inclusão de drogas substitutas, 
etc. 

Os procedimentos adotados são de permutas ou doação entre outros Estados para evitar 
desperdícios; mas ainda assim há percentual de perdas em virtude de que as unidades não 



informam em tempo, para providências necessárias para remanejamento conforme 
orientação de que seja utilizado com no mínimo 03 meses de antecedência.” 

A Unidade, em sua justificativa, informou que as perdas de medicamentos pontuadas se 
deram pelas seguintes razões: recebimento de doações com prazo de validade curto, 
devolução pelo paciente e consumo inferior ao programado. 

A secretaria admite ainda a dificuldade na interlocução com as unidades dispensadoras, nos 
sentido de providenciar, tempestivamente, alternativas para se evitar o descarte de 
medicamentos em razão de prazo de validade expirado. 

Por meio do Ofício nº 3380/2014- GAB SESPA de 4 de novembro de 2014, por ocasião da 
apreciação do relatório preliminar, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
 
"[...] 
 
Conforme relatado, mesmo que a programação de compras seja realizada baseada 
conforme o consumo real, ainda assim há fatores que interferem neste quesito, como a 
mudança de grupo de financiamento, mudança no perfil de prescrição dos protocolos 
clínicos, que por ser um medicamento muito especifico inviabiliza as permutas e 
remanejamento, mesmo sendo esta prática rotineira nesta secretaria, afim de evitar ao 
máximo o desperdício. Salientamos também, que por motivos alheios a gestão, a legislações 
farmacêuticas aceitam o percentual de até 2% de perda em cima do valor do estoque. O 
valor calculado da planilha relacionada foi de R$ 36.383,67, representando 0,13% do valor 
total de estoque de R$ 26.463.650,15, portanto, dentro da margem aceitável e que 
comparativamente aos anos anteriores, reduziu-se (sic) significativamente com a 
informação e logística integrada." 
 
Em sua resposta a Unidade reafirmou as justificativas antes apresentadas, acrescentando 
ainda que o quantitativo descartado encontra-se abaixo do percentual máximo aceito pela 
legislação farmacêutica. Com efeito, confirma-se que a perda foi mínima, se considerado o 
montante financeiro total dos insumos em estoque geridos pela SESPA, e que, a maior parte 
do descarte de medicamentos por validade se deu por razões excepcionais, não tendo sido 
evidenciado que houve perda significativa por negligência da Secretaria.  

 
##/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.  
 
 

 


