
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Ordem de Serviço: 201408230 
Município/UF: Porto Velho/RO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: FUNDO ESTADUAL  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 05/01/2015 a 23/01/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica pela Secretaria de Estado da Saúde 
de Rondônia. 
 
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, a ação teve como escopo medicamentos pertencentes ao Grupo 1 A e 
B, sua existência atual no estoque da Secretaria e seu controle de estoque durante o exercício 
de 2013, os valores das última aquisição dos medicamentos do Grupo 1 B, bem como 
entrevistas com beneficiários registrados em Autorização para Procedimentos Ambulatoriais 
de Alta Complexidade dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 de forma a 
obter informações sobre o fornecimentos dos medicamentos do Grupo 1 A e B. 

 

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. Metodologia utilizada pela Secretária de Estado da Saúde de Rondônia. 
 
Fato 
 
Durantes os trabalhos realizados pela equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da 
União foi solicitado por meio da Solicitação de Fiscalização 201400823/0002 que a 
Secretária do Estado de Saúde de Rondônia informasse se fazia uso de alguma metodologia 
para elaboração da programação para aquisição de medicamentos do Grupo 1B, esse 
conjunto de medicamentos é financiado pelo Ministério da Saúde por meio de 
descentralização de recursos financeiros Fundo a Fundo aos estados para aquisição dos 
medicamentos. 

Por meio do Ofício nº 006/ASTEC/SESAU de 09 de janeiro de 2015 o Secretário de Estado 
da Saúde encaminhou documentação que demonstra que os medicamentos do grupo 1B têm 
as suas aquisições programadas segundo a metodologia do Consumo Médio Mensal e do 
Cadastro de Pacientes do Componente Especializado.   
##/Fato## 

2.1.2. Conformidade nas informações apresentadas na Autorização de Procedimentos 
de Alta Complexidade relativos à substância e as quantidades com as informações 
contidas no CID. 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da União, entre as atividades realizadas, 
efetuou a comparação das informações apresentadas na Autorização de Procedimentos de 
Alta Complexidade (APAC) com as apresentas no Código Internacional de Doenças (CID), 
de forma a confirmar se estavam adequadas quanto à substância e as quantidades.  

Constatou-se que todos os 154 (cento e cinquenta e quatro) LME analisados apresentaram 
os mesmos dados na APAC e no CID. 

  
##/Fato## 

2.1.3. Conformidade entre os recibos de dispensação de medicamentos e os 
faturamentos nas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade efetuadas pela 
Secretaria de Estada da Saúde de Rondônia. 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da União, entre as atividades realizadas, 
efetuou a comparação das informações existentes nos recibos de dispensação de 
medicamentos assinados pelos pacientes ou por alguém por eles autorizado e os 
faturamentos constantes nas APACs. 



Constatou-se que todos os 154 (cento e cinquenta e quatro) recibos de dispensação de 
medicamentos analisados comprovam os faturamentos das APACs efetuados pela Secretaria 
de Estado da Saúde de Rondônia. 

 

  
##/Fato## 

2.1.4. Beneficiários entrevistados relatam episódios de falta de medicamentos no 
período analisado 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização da Controlaria-Geral da União entre as atividades a serem 
realizadas para o atendimento da Ordem de Serviço 201408230 realizou entrevistas com 
alguns dos beneficiários de medicamentos especializados. 

Dos 65 entrevistados 19 relataram que houve falta de algum medicamento ou atraso no 
fornecimento de medicamentos no período analisado. 
 
Os medicamentos que foram relatados com problema de falta ou atraso de fornecimento 
foram: formoterol 12 mgc + Budesonida 400 mgc (por cápsula inalante), atorvastatina 20 
mg (por comprimido), topiramato 100 mg (por comprimido), tacrolimo 1 mg (por capsula), 
lamotrigina 100 mg (por comprimido), raloxifeno 60 mg (por comprimido), desmopressina 
0,1 mg/ml aplicação Nasal, sevelamer 800 mg (por comprimido), risperidona 2 mg (por 
comprimido), ciprofibrato 100 mg (por comprimido),  somatropina 12 UI injetável, 
Olanzapina 10 mg (por comprimido) e Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). 

Dentre os 19, um informou receber o medicamento Desmopressina 0,1 mg/ml em quantidade 
inferior à prescrita: 3 unidades mensais quando deveria receber 4.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, por meio do Ofício nº 
081/2015/DGAF/SESAU, de 10/03/2015, apresentou justificativa transcrita a seguir: 

“De fato, alguns medicamentos vieram a faltar em algum determinado período, alguns 
medicamentos por falta de orçamento na SESAU-RO, com por exemplo o formoterol 12mcg 
+budesonida 400mcg, topiramato 100mg e somatropina 12UI. Outros medicamentos 
(centralizados) tiveram atrasos no seu envio por parte do Ministério da saúde, como por 
exemplo o tacrolimo 1mg, lamotrigina 100mg, olanzapina 10mg e triptorrelina 3,75mg. 

Informamos que os medicamentos atorvastatina 20mg, raloxifeno 60mg, sevelamer800mg, 
risperidona 2mg e ciprofibrato 100mg, não esteve em falta em nenhum período.  

Com relação à redução da Dispensação em relação a prescrição, isto pode se dar ao fato 
do quantitativo Maximo previsto no protocolo, frequentemente os prescritores incorrem 
nesta situação, e nós farmacêuticos, ficamos impossibilitados de fornecer o que está 
prescrito, temos p dever de informar o médico, e dispensar somente o que o protocole 
preconiza.” (sic) 



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As informações prestadas pelo gestor corroboram o fato encontrado pela equipe de 
fiscalização para alguns medicamentos, enquanto afirma que não houve falta dos outros 
medicamentos informados como “em falta ou atraso” pelos beneficiários entrevistados. 
 
O procedimento informado pelo gestor nos casos de dispensação inferior à prescrição é 
razoável para os casos em que a quantidade do medicamento prescrito é superior ao estoque 
disponível, mas não sana o problema relatado pelos entrevistados que dependem do remédio 
na quantidade prescrita..  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure as causas de 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. Falhas no controle de recebimento dos medicamentos do Grupo 1A. 
 
Fato 
 
Durantes os trabalhos realizados pela equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da 
União foi solicitado por meio da Solicitação de Fiscalização 201400823/0002 que a 
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia apresentasse a lista de medicamentos do Grupo 
1A, recebidos nos últimos três exercícios, com detalhamento da quantidade, da data de 
recebimento e do número e a data do pedido ao Ministério da Saúde. Esse conjunto de 
medicamentos é financiado exclusivamente pela Ministério da Saúde por meio de aquisição 
centralizada. 

Por meio do Ofício nº 006/ASTEC/SESAU de 09 de janeiro de 2015 o Secretário de Estado 
da Saúde encaminhou documentação na forma de extrato de entradas e saídas de dois 
sistemas utilizados pela Unidade, o primeiro utilizado nos exercícios de 2012-2013 e o 
segundo, no exercício de 2014. 

Foram encontradas diferenças de datas de disponibilização dos remédios entre as atas do 
Ministério da Saúde e o extrato do sistema de controle utilizado pela Secretaria. Contudo, 
estas diferenças correspondem a atrasos no lançamento das informações no sistema da 
Secretaria, não afetando o número total de medicamentos recebidos. Informa-se que em 2014 
houve mudança do sistema de controle utilizado, sem uma data determinada para a migração 
de sistema. Desse modo, houve transação gradual para a utilização do novo sistema e os 
registros de lançamento dos remédios da amostra analisada passaram a ser utilizados 
exclusivamente no novo sistema somente a partir do terceiro trimestre de 2014. Dentro desse 
contexto, a equipe comparou as 270 apresentações farmacêuticas nos quantitativos enviados 
pelo Ministério da Saúde com os extratos acima mencionados. Constatou-se que 14 
apresentações farmacêuticas não apresentavam valor correspondente nos extratos 
disponibilizados pela Unidade. Mesmo considerando a somatória de lançamentos distintos 
no extrato ou o lançamento em um trimestre posterior, verificou-se que os números 



informados pelo Ministério da Saúde não apresentavam lançamento correspondente no 
sistema da SESAU. O quadro seguinte sintetiza as ocorrências observadas pela equipe de 
fiscalização: 

Medicamento / Apresentação Farmacêutica 

Medicamento/ Apresentação 
Farmacêutica¹ 

Enviados pelo Ministério da Saúde 

Qtd 
Trimestre 

da 
Entrega 

Observação 

Alfaepoentina 4.000 UI 
2400 3° 

Lançamento não localizado nos 
extratos. 

1840 4° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Alfapeginterferona 80 mcg 57 2° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Alfapeginterferona 180 mcg 168 3° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Donepezila 5 mg 1736 1° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Etarnecpte 25 mg 36 1° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Everolimo 0,5 mg 120 1° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Mesilato de Imatinibe 100 mg 540 1° 
Registro do medicamento não 
localizado nos extratos. 

Mesilato de Imatinibe 400 mg 
510 1° 

Registro do medicamento não 
localizado nos extratos. 

4170 1° 
420 4° 

Rivastigmina 3 2360 1° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Trastuzumabe 440 34 1° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Trastuzumabe 150 57 4° 
Lançamento não localizado nos 
extratos. 

Fonte: Extratos de entradas e saídas de apresentações farmacêuticas 
(1) formas em que os medicamentos são embalados (cápsula, frasco, envelope, ampola, blister,                
mg/unidade etc). 
 

Resulta demonstrado que os registros de medicamentos do Grupo 1A, recebidos pela 
Secretaria de Estado da Saúde, não equivalem aos registros de medicamentos distribuídos 
pelo Ministério da Saúde no exercício de 2013.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, por meio do Ofício nº 
053/2015/DGAF/SESAU, de 11/02/2015, apresentou justificativa transcrita a seguir: 



“Com relação ao questionamento “a” que trata das divergências detectadas por VªSª em 
medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde, e o que de fato deu entrada em nosso 
sistema no exercício de 2013, informamos que para uma resposta mais consistente, esta 
DGAF, necessitaria do número da nota fiscal de envio destes medicamentos, o a 
comprovação de recebimento aqui no Estado de Rondônia, pois em diversos momentos, os 
envios por parte do Ministério da Saúde, é possível perceber falhas de informações 
(quantidade recebida difere do quantitativo da nota fiscal, lotes divergentes etc.), essas 
falhas são repassadas ao MS que providencia as correções. Ainda sobre este quesito, 
informamos que os medicamentos, L-asparaginase, Mesilato de Imatinibe 100mg, 
Trastuzumabe 440mg e Trastuzumabe 150Mg, não tinham cadastro no sistema 
informatizado, por pertencerem a medicamentos ontológicos, e a geração de APAC se dá 
através da unidade UNACON, que em Rondônia, trata-se do Hospital São Pellegrino. Esta 
DGAF apenas faz a logística do medicamento, a dispensação é realizada diretamente na 
unidade de saúde. 

Salientamos que não nos eximimos dos erros e/ou divergências encontradas nesta DGAF, 
mas informamos que somos servidores públicos comprometidos com a missão do SUS, 
trabalhamos às vezes fora do horário que fomos contratados para dar resposta frente as 
demandas de nossa população. No Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
– CEAF, temos mais de quinze mil pacientes cadastrados por mês, necessitamos de um 
sistema que atenda com agilidade nossas população, conexão de internet robusta, com 
suporte extra em caso de queda da conexão principal. necessitamos com urgência de 
servidores para confrontar o medicamento que está chegando com a programação enviado 
ao MS, então casos como os expostos no quesito “a”, estão passíveis de ocorrer.” (sic) 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 081/2015/DGAF/SESAU, de 10/03/2015, apresentou 
a justificativa transcrita a seguir: 

 
“Em se tratando dos medicamentos do Grupo 1A, os quais foram encontradas 
inconsistências referentes quantitativos enviados pelo Ministério da Saúde e quantitativos 
recebidos e Inseridos nos  sistemas disponíveis à época, apresentamos o quadro abaixo 
para análise e comprovação. 

Medicamento Quantidade Lote Validade 
Nº nota 

fiscal 

Data de 

Recebimento 
Observação 

Alfaepoetina 
4.00UI 

4900 

    Nos fora 
informado pelos 
auditores da 
CGU, que o 
quantitativo 
corresponde ao 
Estado de 
Roraima-RR 

2010 
12PBEB185Z 30/11/201

4 
11969 19/09/2013  



1840 Registro não localizado * 

Alfapeguinterferon
a 80mcg 

57 

     Nos fora 
informado pelos 
auditores da 
CGU, que o 
quantitativo 
corresponde ao 
Estado de 
Roraima-RR 

Alfapeginterferona 
180 mcg 

168 
Registro não localizado * 

Donepezila 5mg 1736 Registro não localizado * 

Etanercept 25mg 36 Registro não localizado * 

Everolimo 0,5mg 120 Registro não localizado * 

Imiglucerase 
3 

C2036C02 31/07/201
4 

105818 12/03/2013  

9 
C2050C01 31/10/201

4 
107924 05/04/2013  

9 
C2050C01 31/10/201

4 
109655 02/05/2013  

9 
C2050C01 31/10/201

4 
111919 05/06/2013  

6 
C3106C01 28/02/201

5 
119.789 30/10/2013  

6 
C3106C01 28/02/201

5 
121.982 05/11/2013  

6 
C3122C01 31/05/201

5 
124.177 04/12/2013  

Imunoglobulina 
Anti-Hepatite 

100mg 

12      

38 

HKHC2ADXT
1 

31/01/201
4 

107273 03/04/2013 Somente há 
registro desse 
único 
recebimento a 
título de reserva 
técnica, porém 
jamais tivemos 
demanda, fato 
este que reforça 
a tese de que os 
demais 
quantitativos 
informados, não 
correspondem 
ao Estado de 
Rondônia. 



18     Idem 

120     Idem 

24     Idem 

24     Idem 

Imunoglobulina 
Humana 

85 
2BO338431 31/10/201

4 
110419 14/05/2013  

L-Asparaginase 
107 

C120107G 31/12/201
4 

114270 04/07/2013  

Mesilato de 
Imatinibe 100mg 

540 Registro não localizado * 

360 
Z0173 30/01/201

4 
107059 28/03/2013  

780 
Z0175 30/01/201

4 
114045 03/07/2013  

840 553039 3011/2014 119644 27/092013  

Mesilato de 
Imatinibe 400mg 

510 Registro não localizado * 

4170 

1500 
13010380 30/01/201

5 
107059 28/03/2013  

4650 
13032066 30/03/201

5 
114045 03/072013  

420 Registro não localizado * 

2010 
570127 31/08/201

5 
4123 04/11/2013  

2340 
553061 30/06/201

5 
119644 27/09/2013  

Olanzapina 5mg 
12992 

12101448 31/10/201
4 

824474 25/02/2013  

Ribavirina 

7500 

13040394 30/04/201
5 

45169 22/08/2013 7.490 
comprimidos do 
lote referido, 
foram 
identificados no 
trimestre 
correspondente, 
o que nos leva a 
crer que trata-se 
do referido 
envio 
questionado.  

Rivastigmina 3mg Registro não localizado * 



Trastuzumabe 
440mg 

34 Registro não localizado * 

11 
N3579B01 30/11/201

6 
114184 03/07/2013  

Trastuzumabe 
150mg 

33 
H4201B02 30/10/201

6 
26696 11/07/2013  

57 Registro não localizado * 

* Informamos que para uma resposta mais consistente, esta DGAF, necessitaria do numero 
da nota fiscal de envio destes medicamentos e a comprovação de recebimento aqui no 
Estado de Rondônia.” (sic).  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Inicialmente, informa-se que a equipe de fiscalização não dispõe do número das notas fiscais 
necessárias à justificativa do gestor, mas somente das informações apresentadas na 
constatação. 
 
Quanto à justificativa em relação aos medicamentos L-Asparaginase, Mesilato de Imatinibe 
100 mg, Trastuzumabe 440 e Trastuzumabe 150, verificou-se que o cadastro destes encontra-
se em planilha de controle da Unidade. 
 
O gestor informa a realização de controle diferenciado dos medicamentos listados em razão 
da natureza e destinação desses remédios, deixando estes de serem incluídos nos sistemas 
usuais de controle (SISMEDX e HÓRUS) da Unidade. Informa também que os 
medicamentos são enviados à outra entidade. 
 
O gestor disponibilizou cópia da planilha de controle utilizada na qual, após conferência dos 
lançamentos, constatou-se o registro dos recebimentos à exceção daqueles medicamentos 
listados como “registro não localizado”, conforme informado na justificativa. 
 
Portanto, constata-se somente a não localização dos medicamentos na situação de enviados 
pelo Ministério da Saúde que se encontram sem comprovação de recebimento, registro e/ou 
encaminhamento pela Unidade. 
 
Para os demais medicamentos, foi verificado se os lançamentos não encontrados pela equipe 
de fiscalização encontram-se registrados na planilha de controle, sendo mantidos em 
constatação somente aqueles medicamentos entregues pelo Ministério da Saúde sem 
lançamento correspondente no controle da Unidade. 
 
Em especial, cita-se que as 57 unidades de “Alfapeginterferona 80mcg” não foram 
informadas como correspondentes ao Estado de Roraima, pois foram destinadas a Rondônia 
consoante o documento Pauta de Distribuição – 2º Trimestre de 2013 – da Coordenação 
Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure as causas dos lançamentos falhos no 
sistema de controle e as ausências de lançamentos, com as devidas apurações de 
responsabilidades, se for o caso, tendo em vista que a falha no controle de estoque pode ser 
prejudicial ao planejamento da Secretaria e ao atendimento dos pacientes. 
 
 



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. Obediência aos valores determinados pela Câmara de Regulação de Mercado 
de Medicamentos - CMED para o Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG e às 
isenções fiscais do ICMS na compra dos medicamentos analisados (10). 
 
Fato 
 
Durantes os trabalhos realizados pela equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da 
União foram comparados os valores de 10 medicamentos no momento da licitação e também 
na data de aquisição para verificar se eles estavam coerentes com os determinados pelo 
CMED. A equipe de fiscalização constatou que em suas aquisições o Governo do Estado de 
Rondônia respeitou os limites estipulados pela Câmara.  
##/Fato## 

 
2.2.2. Presença de medicamentos do Grupo 1A com prazo de validade próximo do 
vencimento. 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da União encontrou remédios com data de 
vencimento próximo do prazo limite no almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde de 
Rondônia. 

A visita da equipe ocorreu em 21/01/2015. Nessa data, observou-se que o medicamento 
Pramipexol 1 mg (lote 203664) apresentava data de vencimento em maio de 2015. Desse 
modo, constatou-se que o medicamento, fabricado em maio de 2012, apresentava somente 
quatro meses de validade. 



 
Lote 203664, com validade até maio de 2015. 

 
Detalhe da caixa do medicamento com validade de maio de 2015. 

 

A contagem realizada pela equipe totalizou 4650 comprimidos de Pramipexol 1 mg 
pertencentes ao lote nº 2003664, recebido ao final de 2014. Segundo informações da 
farmacêutica responsável, o medicamento foi recebido diretamente do Ministério da Saúde 
com validade próxima do vencimento. Entretanto, alegou que a procura pelo medicamento 
é compatível com o quantitativo em estoque, o que levaria ao consumo total do medicamento 
antes do descarte deste por perda de validade.  
##/Fato## 

 
2.2.3. Divergência entre o quantitativo de medicamentos enviados pelo Ministério da 
Saúde e o quantitativo registrado no estoque e nos controles da Unidade 
 
Fato 
 



Durantes os trabalhos realizados pela equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da 
União foi realizado visita “in loco” ao almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde de 
Rondônia onde são guardados os medicamentos do Grupo 1, para verificação se havia falta 
de medicamentos desse grupo. 

Dentre os medicamentos listados no Grupo 1, não foram encontrados os seguintes 
medicamentos nos estoques, tampouco nos registros de recebimento da Secretaria: 

Medicamento 

Enviados pelo Ministério da Saúde 

Qtd 
Trimestre 

da 
Entrega 

Observação 

Mesilato de 
Imatinibe 100 

mg 
540 1° 

Registro do medicamento não localizado 
nos extratos e nos estoques. 

Mesilato de 
Imatinibe 400 

mg 

510 1° 
Registro do medicamento não localizado 
nos extratos e nos estoques. 

4170 1° 

420 4° 
 

A Secretaria foi questionada quanto à ocorrência encontrada por meio da Solicitação de 
Auditoria nº 201408230/005, de 26/01/2015, e posteriormente, por meio do Ofício nº 
3.440/2015/CGU-Regional/RO-CGU-PR, de 12/02/2015. Como resposta, foi apresentado o 
controle de recebimento de todos os medicamentos recebidos pela Unidade. Contudo, os 
remédios acima relacionados não foram encontrados nos registros como recebidos pela 
Secretaria, não havendo evidência da localização destes.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 081/2015/DGAF/SESAU, de 10/03/2015, a Diretoria de Gestão e 
Assistência Farmacêutica apresentou a justificativa seguinte: 
 
“Item 06: Medicamentos não encontrados no almoxarifado da Secretaria de Estado da 

Saúde de Rondônia. 

Considerando tratar-se de medicamentos do grupo dos Oncológicos, onde esta Diretoria 
possui a responsabilidade de encaminhamento da programação ao Ministério da Saúde,  
logística de recebimento/certificação e posterior envio à unidade dispensadora UNACON -  
Hospital São Pellegrino, informamos que os referidos medicamentos (Mesilato de Imatinibe 
100mg e 400mg), não apresentavam cadastro no sistema SISMEDX e sistema HÓRUS, 
motivo pelo qual os lançamentos das notas fiscais recebidas, eram feitas em planilha de 
Excel.  

Segue quadro de recebimento para comprovação: 

Medicamento Quantidade Lote Validade Nº nota 

fiscal 

Data de 

Recebimento 



Mesilato de 
Imatinibe 
100mg 

540 Registro não localizado * 

360 Z0173 30/01/2014 107059 28/03/2013 

780 Z0175 30/01/2014 114045 03/07/2013 

840 553039 3011/2014 119644 27/092013 

Mesilato de 
Imatinibe 
400mg 

510 Registro não localizado * 

4170 

1500 13010380 30/01/2015 107059 28/03/2013 

4650 13032066 30/03/2015 114045 03/072013 

420     

2010 570127 31/08/2015 4123 04/11/2013 

2340 553061 30/06/2015 119644 27/09/2013 

* Informamos que para uma resposta mais consistente, esta DGAF, necessitaria do numero 
da nota fiscal de envio destes medicamentos e a comprovação de recebimento aqui no 
Estado de Rondônia.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor informa a realização de controle diferenciado dos medicamentos listados em razão 
da natureza e destinação desses remédios, deixando estes de serem incluídos nos sistemas 
usuais de controle (SISMEDX e HÓRUS) da Unidade. Informa também que os 
medicamentos são enviados à outra entidade. 
 
O gestor disponibilizou cópia da planilha de controle utilizada na qual, após conferência dos 
lançamentos, constatou-se o registro dos recebimentos à exceção daqueles medicamentos 
listados como “registro não localizado” e das 420 unidades “Mesilato de Imaginibe 400 mg” 
(que não apresenta a anotação de “não localizado”), conforme informado na justificativa. 
 
Informa-se que, uma vez que estes medicamentos encontrados nos registros se destinam a 
outra entidade, naturalmente não se encontrariam em estoque. Portanto, constata-se somente 
a não localização dos medicamentos na situação de enviados pelo Ministério da Saúde que 
se encontram sem comprovação de recebimento, registro e/ou encaminhamento pela 
Unidade.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.4. Condições de armazenagem dos medicamentos 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da União, entre as atividades realizadas, 
vistoriou o almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia. Constatou-se que 
as condições de armazenagem dos medicamentos são adequadas. Há circulação de ar entre 
as prateleiras, não há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos, não há pontos 



com humidade e o local encontrava-se em bom estado quanto à limpeza. As caixas quando 
empilhadas encontravam-se em número não superior ao indicado na própria embalagem. Os 
ambientes refrigerados continham termômetros. Não há gerador de eletricidade no local, 
contudo as suspensões no serviço de energia elétrica são programadas. Desse modo, a 
Secretaria mantém os medicamentos que necessitam de refrigeração protegidos da variação 
de temperatura com uso de bolsas de gelo reutilizáveis.  
##/Fato## 

 
2.2.5. Metodologia de distribuição dos medicamentos pela Secretaria de Estado da 
Saúde de Rondônia 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da União entrevistou os responsáveis pela 
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia quanto à metodologia de entrega dos 
medicamentos aos pacientes. 

Os servidores da Secretaria informaram que a demanda de remédios é no sentido paciente-
secretaria: os pacientes obtêm as prescrições médicas, que são apresentadas diretamente na 
Secretaria. Posteriormente, a documentação é analisada e o paciente recebe o remédio 
prescrito na quantidade indicada. Havendo disponibilidade em estoque suficiente para 
atendimento da demanda, a Secretaria pode entregar o remédio em quantidade suficiente 
para consumo do paciente por até 90 dias, diminuindo o número de retornos dos pacientes à 
Secretaria. Contudo, nem sempre isso é possível, e nesses casos o medicamento é entregue 
na quantia necessária para um mês e fica programado um retorno para uma nova distribuição 
do remédio. 

Esse é um dos principais motivos de reclamação por parte dos usuários. Grande número de 
pacientes são pessoas idosas que encontram dificuldade em retornar à Secretaria para buscar 
mais medicamentos. Os pacientes consideram o procedimento de retorno uma burocracia 
desnecessária. Contudo, a equipe de fiscalização informou a alguns pacientes entrevistados 
quanto à questão de estoque da Secretaria e foi observado que estes não conheciam essa 
informação. Portanto, observou-se que um fator gerador de descontentamento com o serviço 
de distribuição de medicamentos pode ser a não informação aos pacientes, de forma 
completa, dos motivos da entrega dos remédios ocorrer por vezes de maneira mensal. 

Outro elemento gerador de reclamações por parte dos usuários, este informado pela 
Secretaria, é a ocorrência de recusa da entrega de medicamentos à pacientes com doença 
classificada em CID (Classificação Internacional de Doenças) diferente daquele ao qual o 
remédio se destina. Há relatos de pais com filhos portadores de autismo que buscam 
remédios na Secretaria, mas estes tem o pedido negado, pois os medicamentos que poderiam 
ser utilizados no tratamento do autismo são destinados ao tratamento de outros transtornos 
psiquiátricos. Desse modo, há reclamação por parte dos pais porque estes entendem que a 
Secretaria tem o remédio e não faz a distribuição adequada quando na verdade a Secretaria 
é impedida de entregar o medicamento para pacientes com código CID diferente daquele ao 
qual é destinado. 



Informa-se, por fim, que a Secretaria dispõe de núcleos setoriais no interior do estado que 
recebem as demandas dos pacientes e/ou dos Municípios e as remetem à Secretaria em Porto 
Velho, quando estes não o fazem de forma direta na capital.  
##/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. 
 


