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1. Introdução 

 
Em atendimento à Ordem de Serviço nº 201408227, e consoante o estabelecido na Seção 
VII do Capítulo VII da IN/SFC nº 01, de 06 de abril de 2001, apresentam-se os resultados 
dos exames realizados sobre a aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), ação 4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e 
Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
- CEAF, operacionalizado no município de Curitiba/PR. 

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 - MS. 
 
Escopo do Trabalho: 
 
Os trabalhos de fiscalização foram realizados na sede do Centro de Medicamentos do Paraná 
- CEMEPAR, unidade técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR 
responsável pela ação, e incluíram exames em campo no período de 03 de setembro de 2014 
a 10 de outubro de 2014, que ocorreram em estrita observância às normas aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, e tiveram como objetivo: 

a) avaliar as programações para solicitação de medicamentos ao Ministério da Saúde (grupo 
1A); 

b) avaliar as programações para aquisição de medicamentos (grupo 1B); 

c) avaliar os preços de aquisição dos medicamentos (grupo 1B); 

d) verificar as rotinas de recebimento, armazenagem e distribuição dos medicamentos; 
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e) avaliar o controle dos estoques de medicamentos existentes; 

f) confirmar a entrega dos medicamentos faturados aos pacientes constantes da amostra 
selecionada. 

Nenhuma restrição foi imposta aos exames, tendo sido prestadas todas as informações e 
esclarecimentos solicitados. 

Foi dado conhecimento formal dos resultados do presente trabalho aos dirigentes da 
SESA/PR e do CEMEPAR, cuja manifestação está incorporada a este relatório. 
 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Das programações e preços de aquisição: 
 
Fato 
 
Verificou-se que as programações para aquisição dos medicamentos do componente 
especializado que compõem o grupo 1B, segundo definição da Portaria GM/MS nº 1554, de 
30 de julho de 2013, com as alterações introduzidas pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 11 
de setembro de 2013, seguem sistemática estabelecida pela direção do CEMEPAR, baseada 
num conjunto de critérios, tais como: cadastro de pacientes, consumo médio trimestral, 
histórico de consumo de cada medicamento, Autorizações para Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade – APACs. 

Nos exames realizados, não foram identificadas solicitações de compra de medicamentos 
pertencentes a esse grupo que não tenham sido atendidas pela SESA/PR. Todas as 
programações foram objeto de licitação, realizadas sempre na modalidade pregão eletrônico. 

Por outro lado, as programações relativas à solicitação, ao Ministério da Saúde - MS, dos 
medicamentos do componente especializado do grupo 1A, também definidos naquelas 
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portarias, têm por base essencialmente as Autorizações para Procedimentos Ambulatoriais 
de Alta Complexidade - APACs. 

A fim de avaliar os preços de aquisição dos medicamentos do grupo 1B, foram identificados 
todos os pregões eletrônicos homologados pela SESA/PR no período de agosto de 2013 a 
julho de 2014, escopo definido para tais exames, a saber: PE nº 373/2013, PE nº 457/2013, 
PE nº 19/2014, PE nº 46/2014, PE nº 74/2014, PE nº 122/2014 e PE nº 148/2014. 

Procedeu-se então à comparação de todos os valores adjudicados com o preço máximo de 
venda ao governo - PMVG, obtido pelo preço de fábrica - PF deduzido o coeficiente de 
adequação de preço - CAP (21,92%, estabelecido pelo Comunicado CMED nº 05, de 05 de 
setembro de 2013). Para identificar o PF, utilizou-se a lista referencial de “Preços Máximos 
de Medicamentos por Princípio Ativo”, elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos - CMED, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 
considerando o ICMS de 0%. À exceção da “ciproterona”, todos os medicamentos 
verificados têm seus preços regulados pelo PMVG [PF x (1- CAP)]. 

O resultado dessas análises está apresentado no quadro a seguir, considerando as 
especificações, quantidades e apresentações estabelecidas nos editais, inclusive quanto ao 
período de validade mínimo dos medicamentos na data de entrega: 

Medicamento Unidade 
Preço (R$) 
Aquisição 

Data 
Aquisição 

Pregão 
Número 

PMVG 
(R$) 

CAP % PF (R$) Apresentação 

Alfaepoetina 3.000 
UI injetável (por 
frasco-ampola) 

frasco/ 
ampola 

13,00 18/06/2014 122/2014 55,84 0,2192 71,51 
(BLAUSIEGEL) 
FA + DIL X 1 ML 

Alfaepoetina 
10.000 UI injetável 
(por frasco-
ampola) 

frasco/ 
ampola 

30,00 18/06/2014 122/2014 248,24 0,2192 317,93 
(BLAUSIEGEL) 
FA + DIL X 1 ML 

Bimatoprosta 0,3 
mg/ml solução 
oftálmica (por 
frasco de 3 ml) 

frasco 21,85 26/05/2014 19/2014 32,75 0,2192 41,94 
BIMATOPROSTA 
(EMS SIGMA) FR 
GOT 

Cabergolina 0,5 mg 
(por comprimido) 

comprimido 9,03 18/06/2014 122/2014 12,96 0,2192 16,60 
CABERGOLINA 
(ZODIAC) FR 
AMB CT X 2 

Ciproterona 50 mg 
(por comprimido) 

comprimido 1,16 07/05/2014 46/2014 NA NA (*) 3,80 

PROSTMAN 
(UNIÃO 
QUÍMICA) CX 
C/20 

Desmopressina 0,1 
mg/ml aplicação 
nasal (por frasco de 
2,5 ml) 

frasco 68,72 07/05/2014 46/2014 68,73 0,2192 88,02 
DESMOPRESSIN
A (BERGAMO) 
FR GOT 

Hidroxiureia 500 
mg (por cápsula) 

cápsula 0,97 05/12/2013 373/2013 0,99 0,2192 1,27 

HYDREA 
(BRISTOL-
MEYERS) CX 
C/100 

Hidroxiureia 500 
mg (por cápsula) 

cápsula 0,98 07/05/2014 46/2014 0,99 0,2192 1,27 

HYDREA 
(BRISTOL-
MEYERS) CX 
C/100 

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

frasco 19,44 26/05/2014 19/2014 40,24 0,2192 51,54 
LATANOPROST
A (EMS) FR GOT 

Leuprorrelina 3,75 
mg injetável (por 
frasco-ampola) 

frasco 68,92 18/06/2014 122/2014 276,81 0,2192 354,52 
LECTRUM 
(SANDOZ) AMP 
DIL X 1,5 ML 

Pramipexol 0,25 
mg (por 
comprimido) 

comprimido 1,31 01/07/2014 148/2014 1,38 0,2192 1,77 

SIFROL 
(BOEHRINGER 
INGELHEIM) CX 
C/30 

Pramipexol 1 mg 
(por comprimido) 

comprimido 2,30 05/12/2013 373/2013 4,16 0,2192 5,33 
SIFROL 
(BOEHRINGER 
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INGELHEIM) CX 
C/30 

Pramipexol 1 mg 
(por comprimido) 

comprimido 3,97 01/07/2014 148/2014 4,16 0,2192 5,33 

SIFROL 
(BOEHRINGER 
INGELHEIM) CX 
C/30 

Sacarato de 
hidróxido férrico 
100 mg injetável 
(por frasco de 5 ml) 

ampola 2,52 18/06/2014 122/2014 13,45 0,2192 17,23 
NORIPURUM 
(NYCOMED 
PHARMA) 

Selegilina 5 mg 
(por comprimido) 

comprimido 0,96 18/06/2014 122/2014 0,50 0,2192 0,64 
(BIOSINTÉTICA) 
CX C/30 

Sildenafila 20 mg 
(por comprimido) 

comprimido 
revestido 

0,90 05/12/2013 373/2013 6,21 0,2192 7,96 

CITRATO DE 
SILDENAFILA 
(MEDLEY) CX 
C/90 

Sildenafila 20 mg 
(por comprimido) 

comprimido 0,90 07/05/2014 46/2014 6,21 0,2192 7,96 
SILDENAFILA 
(MEDLEY) CX 
C/90 

Sildenafila 25 mg 
(por comprimido) 

comprimido 0,75 03/06/2014 74/2014 5,59 0,2192 7,16 
VIDENFIL 
(SANDOZ) CX 
C/4 

Sildenafila 50 mg 
(por comprimido) 

comprimido 0,92 03/06/2014 74/2014 6,25 0,2192 8,00 
SILDENAFILA 
(EUROFARMA) 
CX C/4 

Somatropina 4 UI 
injetável (por 
frasco-ampola) 

frasco-
ampola + 
diluente 

8,40 27/12/2012 457/2013 89,51 0,2192 114,64 
HORMOTROP 
(BERGAMO) F/A 
+ DIL. 1ML 

Travoprosta 0,04 
mg/ml solução 
oftálmica (por 
frasco de 2,5 ml) 

frasco 16,59 26/05/2014 19/2014 29,33 0,2192 37,56 

TRAVOPROSTA 
(NOVA 
QUIMICA) FR 
GOT 

(*) Em relação ao medicamento ciproterona, não se aplica a obrigatoriedade do desconto do 
Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), uma vez que o mesmo não está contemplado 
no Comunicado nº 06/CMED, de 05 de setembro de 2013, normativo em vigor. 

Considerando as compras realizadas nos últimos doze meses, constatou-se que os 
medicamentos do componente especializado, grupo 1B, foram adquiridos pela SESA/PR 
com preços abaixo do PMVG. 

  
##/Fato## 

 
2.2.2. Dos estoques existentes: 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar as rotinas de recebimento, armazenagem e distribuição dos 
medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - CEAF, foi 
realizada inspeção física (com registro fotográfico) no almoxarifado central do CEMEPAR 
e no almoxarifado descentralizado da 2ª Regional de Saúde, ambos localizados em 
Curitiba/PR. Na oportunidade, foram também avaliados os mecanismos de controle dos 
estoques existentes. 

Nos exames realizados, foram verificados os fatores ambientais dos almoxarifados 
(temperatura, iluminação, ventilação e umidade) e testados os mecanismos de controle 
existentes, com vistas a avaliar a sua suficiência diante dos riscos inerentes às atividades 
desempenhadas, bem como a aderência dos servidores responsáveis aos instrumentos 
estabelecidos pela direção. 

A verificação física dos medicamentos em estoque compreendeu as seguintes etapas do 
processo: - recebimento; - armazenagem; - controle; - medicamentos vencidos; - 
distribuição, todas executadas pelos servidores da SESA/CEMEPAR com o auxílio de 
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sistemas informatizados próprios (SISMEDEX/SISMED), cujos resultados são apresentados 
a seguir: 

– recebimento: ocorre no almoxarifado central, mediante conferência dos itens realizada 
sempre por servidor do CEMEPAR, farmacêutico responsável pela ação, que atesta se 
substância, quantitativo, apresentação farmacêutica, prazo de validade, conservação e 
embalagem dos medicamentos estão em conformidade com as condições contratuais, notas 
fiscais, pautas de distribuição, pedidos de compra. Logo após o atesto de recebimento, os 
medicamentos são apropriados ao Sistema de Administração de Medicamentos e passam a 
compor o inventário/estoque de bens. Foram realizados testes de controle e procedimentos 
substantivos e constatou-se que: 

a) todos os medicamentos do grupo 1A que foram encaminhados à SESA/PR pelo Ministério 
da Saúde com base nas pautas de distribuição de 2013 foram recebidos pelo CEMEPAR. 

b) todos os medicamentos do grupo 1B adquiridos pela SESA/PR por meio dos pregões 
eletrônicos homologados no período de agosto de 2013 a julho de 2014 foram recebidos pelo 
CEMEPAR. 

– armazenagem: as condições de armazenagem dos medicamentos do componente 
especializado foram consideradas adequadas. O almoxarifado central possui instalações 
(internas e externas) apropriadas, os medicamentos encontram-se guardados em estantes, 
identificados por endereçamento, protegidos da luz do sol, sob iluminação e ventilação 
adequadas. Os medicamentos sujeitos a controle especial são mantidos em local reservado, 
de acesso restrito; enquanto os imunobiológicos são acondicionados em refrigeradores ou 
câmaras frias, conforme o caso. 

– controle: foi constatada a existência e suficiência dos mecanismos de controle de estoque 
estabelecidos pelo CEMEPAR. Nos testes de controle realizados, não foram identificadas 
divergências entre o estoque registrado no sistema e o estoque físico inventariado. Verificou-
se que o Sistema de Administração de Medicamentos - SISMED proporciona aos gestores 
informações confiáveis acerca da posição dos estoques, inclusive quanto aos dados de 
consumo. 

– medicamentos vencidos: não foi constatada a existência de medicamentos vencidos, 
tampouco de medicamentos desperdiçados ou desviados, em razão de condições de 
armazenagem inadequadas ou de ausência de controles. 

– distribuição: também é acompanhada por servidores do CEMEPAR, que conferem os 
itens/caixas a serem carregadas nos caminhões (frota própria da SESA/PR) para entrega 
semanal às regionais de saúde em todo o estado. Essa movimentação de itens entre 
estoques/locais é registrada no SISMED. 

A seguir, apresenta-se o registro fotográfico da inspeção física realizada: 
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Entrada/saída – vista superior Entrada/saída 

  
Entrada - detalhe Recebimento – local de conferência 

  
Prateleiras – vista lateral superior Prateleiras – vista lateral 

  
Prateleiras - detalhe Endereçamento – detalhe corredor 
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Endereçamento – detalhe prateleira Endereçamento – detalhe prateleiras 

  
Endereçamento – detalhe prateleiras Endereçamento – detalhe prateleira 

  
Controle de prateleiras Controle de prateleiras 

  

Iluminação - detalhe corredor Iluminação – detalhe corredor 
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Ventilação – detalhe cobertura Iluminação – detalhe cobertura 

  
Iluminação – detalhe cobertura Iluminação 

  
Movimentação Movimentação 

  
Câmaras frias – vista frontal Câmaras frias – vista lateral exterior 
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Câmaras frias – detalhe entrada Câmara fria – detalhe resfriamento 

  
Câmara fria – detalhe interior Câmara fria – detalhe corredor 

  
Câmara fria – detalhe endereçamento Câmara fria – detalhe itens para distribuição 

  
Câmara fria – detalhe iluminação Câmara fria – detalhe prateleiras 
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Câmara fria – detalhe sistema de refrigeração Câmara fria – detalhe sistema de refrigeração 

  
Medicamentos controlados – acesso restrito Medicamentos controlados – detalhe estantes 

  
Medicamentos controlados – acesso restrito Medicamentos controlados – detalhe estantes 

  
Distribuição – local de conferência Distribuição – a carregar 
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Distribuição – a carregar Caminhão - carregamento 

  
Caminhões – frota própria Caminhões – frota própria 

  
##/Fato## 

 
2.2.3. Do acesso dos pacientes: 
 
Fato 
 
Esta etapa da fiscalização teve por objetivo a avaliação do acesso dos pacientes aos 
medicamentos do componente especializado – CEAF e compreendeu a verificação da 
entrega dos medicamentos àqueles constantes da amostra de Autorizações para 
Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade – APACs selecionada (mês de 
competência: dezembro de 2013). 

Primeiramente, procedeu-se à análise das pastas com a documentação dos 164 pacientes 
relacionados na amostra. Constatou-se que em todas havia os documentos necessários ao 
cadastro: identificação do paciente (cópia do RG, do CPF e do cartão SUS); cópia de 
comprovante de residência; exames complementares; receituário médico, laudo para 
solicitação, avaliação e autorização de medicamentos especializados – LME. 

Nessas análises, foi verificada a conformidade dos receituários e LMEs com as solicitações 
de medicamentos especializados - SMEs e APACs, relativamente à substância, quantitativo 
e apresentação farmacêutica. 

Por outro lado, verificou-se a existência dos respectivos recibos de entrega de medicamentos 
– RMEs que, dado o intenso volume de pacientes que retiram medicamentos diariamente na 
regional de saúde visitada, 1.200 em média/dia, são mantidos em caixas específicas, 
considerada a movimentação diária. 
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De posse das informações dos pacientes relacionados na amostra, foram desconsiderados os 
44 casos de faturamento “zero” para a realização das entrevistas. Ou seja, 44 medicamentos 
do CEAF não haviam sido retirados pelos 40 pacientes aos quais se destinavam e, por isso, 
não foram faturados à SESA/PR. 

Assim, foram procurados os 124 pacientes que retiraram os medicamentos do CEAF para 
serem entrevistados, dos quais 23 não puderam ser localizados. Todos os 101 pacientes 
entrevistados (ou seus responsáveis) confirmaram terem recebido os medicamentos 
questionados, nas quantidades prescritas, e afirmaram não ter ocorrido falta de medicamento 
durante o tratamento. Embora quatro desses pacientes houvessem falecido antes de outubro 
de 2014, época em que foram procurados pela fiscalização, seus parentes 
próximos/responsáveis responderam às perguntas em seu lugar. 

Na visita à unidade de dispensação dos medicamentos do CEAF em Curitiba/PR (2ª Regional 
de Saúde da SESA/PR), foi realizada a inspeção física dos locais de armazenagem e 
constatou-se que os ambientes e equipamentos possuem condições adequadas para a guarda 
e manutenção dos itens em estoque. O controle dos estoques de medicamentos é efetivo e 
ocorre em sistema informatizado, bem como todas as demais etapas do processo (cadastro, 
autorização pela comissão médica, assistência farmacêutica, dispensação), o que permite o 
atendimento célere aos cerca de 1.200 pacientes/dia. 

A seguir, apresenta-se o registro fotográfico dos exames realizados in-loco: 

  
Arquivo - pastas de pacientes Arquivo – laudos de renovação 2013/2014 

  
Arquivo – recibos caixas com movimento diário Medicamentos controlados – acesso restrito 
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Refrigeradores Refrigerador - detalhe 

  
Freezer Refrigeradores 

  
##/Fato## 

 
3. Conclusão 

 
Com base nos resultados dos exames realizados, considerando estritamente o escopo da 
fiscalização, não foram identificadas situações que demandem providências de regularização 
por parte dos gestores – Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Centro de Medicamentos 
do Paraná, Ministério da Saúde. 
 


