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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 07/07/2014 a 18/07/2014 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 Florianópolis/SC. 
 
A ação fiscalizada destina-se 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. 

Os trabalhos realizados consistiram em: 

- Verificar se a aquisição de medicamentos pela Unidade é feita com base em programações 
periódicas, baseadas no histórico de consumo, ou com base em solicitações pontuais; 

- Avaliar, por amostragem, se os preços praticados nas aquisições feitas pela Unidade 
obedecem ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e às isenções fiscais do ICMS, 
bem como se são registrados no Banco de Preços em Saúde - BPS; 

- Verificar, por amostragem, se o período de validade mínimo dos medicamentos vem sendo 
obedecido nas aquisições realizadas pela Unidade; 

- Verificar o recebimento, a armazenagem, o controle de estoque e a distribuição dos 
medicamentos; 

- Verificar, por amostragem, o acesso dos pacientes aos medicamentos especializados, 
através de análise de registros documentais e entrevistas. 

 



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. Quantidade dispensada de medicamento registrada no Sismedex e no recibo de 
dispensação difere da quantidade faturada (apresentada) ao Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 
Das 177 dispensações analisadas, constantes da amostra de trabalho, identificaram-se 04 
para as quais houve divergência entre a quantidade dispensada e a quantidade faturada 
(apresentada) ao Ministério da Saúde. Para 03 desses casos, a quantidade faturada foi menor 
do que a quantidade dispensada, já para o outro caso, a quantidade faturada foi maior do que 
a dispensada. 

Os casos identificados encontram-se relacionados no quadro a seguir, e todos foram 
justificados pela Secretaria de Estado da Saúde em Santa Catarina. 

Quantidade dispensada de medicamento registrada no SISMEDEX e no recibo de dispensação 

difere da quantidade faturada (apresentada) ao Ministério da Saúde 

CPF Paciente 
(descaracterizado) 

Mês de 
dispensação 

Medicamento 
Quantidade 
dispensada 

Quantidade 
faturada 

(apresentada) 

***.381.040-** dez/13 
INFLIXIMABE 10 
MG/ML F.A. 10ML 

6 3 

***.977.929-** dez/13 
INFLIXIMABE 10 
MG/ML F.A. 10ML 

4 3 

***.860.729-** dez/13 
INFLIXIMABE 10 
MG/ML F.A. 10ML 

4 3 

***.747.789-** dez/13 
RISEDRONATO 35 

MG (POR 
COMPRIMIDO) 

3 (Sismedex); 
2 (RME) 

 
3 

 

a) Paciente inscrito no CPF sob n°. ***.381.040-**:  



De acordo com a prescrição médica de 26/08/2013, o paciente necessitava, no período em 
análise, a dosagem de 06 frascos de Infliximabe 10mg/ml a cada 08 semanas. 

De acordo com registros de dispensação constantes do SISMEDEX, as quantidades do 
medicamento dispensadas ao paciente teriam sido as seguintes no período referente à APAC 
em análise (APAC 4213208173647): 

- Outubro/2013: 06 frascos; 

- Novembro/2013: 0 frasco; 

- Dezembro/2013: 06 frascos. 

Em cumprimento à ação de fiscalização, foi verificado, especificamente, o RME emitido 
para a dispensação de dezembro/2013. No documento consta a informação de dispensação 
de 06 frascos, tal como no SISMEDEX. 

A quantidade faturada ao Ministério da Saúde para o mês de dezembro/2013, no entanto, foi 
de 03 frascos do medicamento, conforme planilha intitulada 
“AmostraAleatoria_APAC_SC”, encaminhada à CGU-R/SC pela Coordenação-Geral de 
Auditoria da Área de Saúde, da Secretaria Federal de Controle - SFC . 

Questionada sobre a divergência entre a quantidade dispensada no mês de dezembro/2013 e 
a quantidade faturada/apresentada ao Ministério da Saúde, a Diretoria de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina apresentou a seguinte 
justificativa, no Ofício n°. 576/2014, de 28/07/2014: 

“[...] Paciente portador do CID K50.1 Doença de Crohn de intestino delgado. 

Conforme Portaria SAS/MS n° 711 de 17.12.2010 que regulamenta o protocolo clínico da 

Doença de Crohn, o medicamento Infliximabe é administrado em 5 mg/Kg por via 

endovenosa. 

O paciente tem 102 Kg, utilizando desta forma 510 mg do medicamento = 6 frascos – 

ampolas. 

Conforme prescrição médica e LME em anexo. 

A Portaria n° 1554/2013 permite no máximo para este procedimento 3 ampolas. No Ofício 

Circular n° 26/2010/DAF/SCTIE/MS em anexo, a Coordenação orienta como proceder nos 

casos em que a posologia do Infliximabe é diferenciada, nos casos de dose de ataque e de 

dose acima da Portaria, visto que o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) não 

possui aperfeiçoamento necessário para inserir a posologia indicada no PCDT, desta 

forma, nos foi orientado para processar a APAC todos os meses, mesmo quando não houver 

a dispensação do medicamento. 

Portanto o quantitativo de 6 frascos dispensado ao paciente foi dividido pela quantidade 

máxima na Portaria que são 3 ampolas e distribuído nos meses subsequentes no 

processamento das APAC.” 

Como a equipe de fiscalização não teve acesso às informações de faturamento ao Ministério 
da Saúde dos meses subsequentes ao mês objeto de análise (dezembro/2013) não foi possível 
confirmar se, de fato, a quantidade dispensada de 06 frascos no mês de dezembro/2013 foi 



dividida, no faturamento, entre os meses de dezembro/2013 (03 frascos) e janeiro/2014 (03 
frascos). 

Ressalta-se, no entanto, que a prática informada pela Diretoria de Assistência Farmacêutica 
de Santa Catarina encontra-se fundamentada em orientação formal do próprio Ministério da 
Saúde, constante no Ofício Circular n° 26/2010/DAF/SCTIE/MS, de 24/05/2010. 

b) Paciente inscrita no CPF sob n°. ***.977.929-**:  

De acordo com a prescrição médica de 05/12/2013, a paciente necessitava, no período em 
análise, a dosagem de 04 frascos de Infliximabe 10mg/ml a cada 06 semanas. 

De acordo com registros de dispensação constantes do SISMEDEX, as quantidades do 
medicamento dispensadas à paciente teriam sido as seguintes no período referente à APAC 
em análise (APAC 4213208893762): 

- Dezembro/2013: 04 frascos; 

- Janeiro/2014: 0 frasco; 

- Fevereiro/2014: 04 frascos. 

Em cumprimento à ação de fiscalização, foi verificado, especificamente, o RME emitido 
para a dispensação de dezembro/2013. No documento consta a informação de dispensação 
de 04 frascos, tal como no SISMEDEX. 

A quantidade faturada ao Ministério da Saúde para o mês de dezembro/2013, no entanto, foi 
de 03 frascos do medicamento, conforme planilha intitulada 
“AmostraAleatoria_APAC_SC”, encaminhada à CGU-R/SC pela Coordenação-Geral de 
Auditoria da Área de Saúde, da Secretaria Federal de Controle – SFC. 

Questionada sobre a divergência entre a quantidade dispensada no mês de dezembro/2013 e 
a quantidade faturada/apresentada ao Ministério da Saúde, a Diretoria de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina apresentou a seguinte 
justificativa, no Ofício n°. 576/2014, de 28/07/2014: 

“Paciente portadora de CID M45 – Espondilite Ancilosante. 

Conforme Consulta Pública SAS MS 02 de 16.05.2012, que estabelece os critérios do 

Protocolo Clínico de Espondilite Ancilosante, o medicamento Infliximab é administrado em 

5 mg/Kg por via endovenosa. A paciente tem 80 Kg, utilizando desta forma 400 mg do 

medicamento = 4 frascos – ampolas. 

Conforme prescrição médica e LME em anexo. 

A Portaria n° 1554/2013 permite no máximo para este procedimento 3 ampolas. 

No Ofício Circular n° 26/2010/DAF/SCTIE/MS em anexo, a Coordenação orienta como 

proceder nos casos em que a posologia do Infliximabe é diferenciada, nos casos de dose de 

ataque e de dose acima da Portaria, visto que o Sistema de Informações Ambulatoriais 

(SIA/SUS) não possui aperfeiçoamento necessário para inserir a posologia indicada no 

PCDT, desta forma, nos foi orientado para processar a APAC todos os meses, mesmo 

quando não houver a dispensação do medicamento. 



Portanto, o quantitativo de 4 frascos dispensado à paciente foi dividido pela quantidade 

máxima na Portaria, que são 3 ampolas e distribuído no mês subsequente no processamento 

das APAC.”. 

c) Paciente inscrito no CPF sob n°. ***.860.729-**: 

De acordo com a prescrição médica de 14/10/2013, o paciente necessitava, no período em 
análise, a dosagem de 04 frascos de Infliximabe 10mg/ml a cada 08 semanas. 

De acordo com registros de dispensação constantes do SISMEDEX, as quantidades do 
medicamento dispensadas à paciente teriam sido as seguintes no período referente à APAC 
em análise (APAC 4213208793630): 

- Dezembro/2013: 04 frascos; 

- Janeiro/2014: 0 frasco; 

- Fevereiro/2014: 04 frascos. 

Em cumprimento à ação de fiscalização, foi verificado, especificamente, o RME emitido 
para a dispensação de dezembro/2013. No documento consta a informação de dispensação 
de 04 frascos, tal como no SISMEDEX. 

A quantidade faturada ao Ministério da Saúde para o mês de dezembro/2013, no entanto, foi 
de 03 frascos do medicamento, conforme planilha intitulada 
“AmostraAleatoria_APAC_SC”, encaminhada à CGU-R/SC pela Coordenação-Geral de 
Auditoria da Área de Saúde, da Secretaria Federal de Controle – SFC. 

Questionada sobre a divergência entre a quantidade dispensada no mês de dezembro/2013 e 
a quantidade faturada/apresentada ao Ministério da Saúde, a Diretoria de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina apresentou a seguinte 
justificativa, no Ofício n°. 576/2014, de 28/07/2014: 

“Paciente portador de CID K50 – Doença de Crohn. 

Conforme Portaria SAS/MS n°. 711 de 17.12.2010 que regulamenta o protocolo clínico da 

Doença de Crohn, o medicamento Infliximab é administrado em 5 mg/Kg por via 

endovenosa.  

Opaciente tem 80 Kg, utilizando desta forma 400 mg do medicamento = 4 frascos – ampolas. 

Conforme prescrição médica e LME em anexo. 

A Portaria n° 1554/2013 permite no máximo para este procedimento 3 ampolas. 

No Ofício Circular n° 26/2010/DAF/SCTIE/MS em anexo, a Coordenação orienta como 

proceder nos casos em que a posologia do Infliximabe é diferenciada, nos casos de dose de 

ataque e de dose acima da Portaria, visto que o Sistema de Informações Ambulatoriais 

(SIA/SUS) não possui aperfeiçoamento necessário para inserir a posologia indicada no 

PCDT, desta forma, nos foi orientado para processar a APAC todos os meses, mesmo 

quando não houver a dispensação do medicamento. 



Portanto, o quantitativo de 4 frascos dispensado à paciente foi dividido pela quantidade 

máxima na Portaria, que são 3 ampolas e distribuído no mês subsequente no processamento 

das APAC.”. 

d) Paciente inscrita no CPF sob n°. ***.747.789-**: 

A paciente é portadora de Osteoporose Pós-menopáusica, CID-10: M810. A quantidade do 
medicamento Risedronato 35 mg – comprimido prescrita pelo médico para o período em 
análise é de 01 comprimido a cada semana.  

No LME de 04/09/2013, que deu origem à APAC 4213208215326, objeto da verificação, o 
médico solicitou 04 comprimidos para cada um dos três meses do período de solicitação. 

A quantidade faturada da medicação é de 3 comprimidos, a mesma registrada no Sismedex. 
No entanto, no RME assinado pelo paciente/responsável consta que foram dispensados 2 
comprimidos. 

Questionada na Solicitação de Fiscalização n°. 201408233/06, de 18/07/2014, a Secretaria 
de Estado da Saúde de Santa Catarina através de sua Diretoria de Assistência Farmacêutica 
apresentou os seguintes esclarecimentos no Ofício n°. 576/2014, de 28/07/2014: 

“Quantidade Máxima na Portaria 1554/2013: 4 comprimidos/mês 

[...] 

Mês de novembro 2013: 

Foram dispensados 5 comprimidos devido o mês ter 5 semanas, posologia 1 vez por semana. 

Registrado no sistema 4 comprimidos, no recibo descrito 5 comprimidos. Conforme LME e 

receita em anexo. 

Mês de dezembro 2013: 

Paciente atendido em 05/12/2013 não havia estoque suficiente, deveria retirar 4 

comprimidos, retirou 2 comprimidos. Foram registrados no SISMEDEX 3 comprimidos: 2 

referentes ao mês corrente (dezembro) + 1 comprimido referente ao mês anterior 

(novembro) que não havia sido registrado um comprimido a mais que foi entregue. 

Conforme LME e receita em anexo. 

Nesse caso, como o medicamento tem posologia semanal, a Portaria não prevê os meses 

com 5 semanas, sendo assim o paciente ficaria sem medicamento na última semana de 

novembro porque este mês teve 5 semanas ou Estado forneceria em Novembro e pagaria a 

diferença deste comprimido ou faturaria no mês subsequente, o que foi feito neste caso que 

só foi possível por não haver estoque suficiente em dezembro. Entendemos que estes casos 

não cobertos pela Portaria deveriam ser vistos e alterados para evitar interrupção de 

tratamento, caso o Estado não fornecesse, ou desequilíbrio financeiro, se o Estado 

dispensasse o medicamento e não fosse faturado no mês subsequente.”. 

As situações apontadas revelam que os regulamentos do Ministério da Saúde que limitam a 
quantidade de dispensação da medicação estão em desacordo com as prescrições médicas e 
protocolos de tratamento. Enquanto estes preveem a dosagem de medicação em base 
semanal, o Ministério da Saúde limita a quantidade a ser dispensada de medicamento em 
base mensal sem considerar a existência de meses que contêm cinco semanas, o que gera as 
divergências apontadas. 



Além dos casos relacionados no quadro acima, foi identificado um caso em que a 
dispensação do medicamento relativa a dezembro de 2013 não foi registrada no Sismedex, 
embora tenha sido registrada em RME manual, que está assinado pelo paciente/responsável, 
e confirmada por entrevista feita com o responsável pela paciente (pai). 

Trata-se da paciente, inscrita no CPF sob n°. ***.764.499-**, e medicamento Triptorrelina 
11,25 mg F.A., com prescrição médica de aplicação de uma dose a cada 84 dias. 

A validade da APAC objeto de verificação, qual seja, 4213208255080, teve início em 
01/12/2013 e término em 31/12/2013. Para o período houve autorização de dispensação de 
01 unidade do medicamento. Não consta, no entanto, registro, no Sismedex, de ocorrência 
de dispensação no período, e a quantidade faturada (apresentada) ao Ministério da Saúde foi 
0 (zero) para o mês em questão (dezembro/2013).  

As informações colhidas pela equipe de fiscalização evidenciam que de fato ocorreu a 
dispensação no período, mas a mesma não foi registrada no Sistema. De acordo com RME 
assinado constante do processo da paciente a dispensação teria ocorrido em 03/12/2013. Em 
entrevista realizada com o pai da paciente o mesmo informou que retirou a medicação no 
período, e que nunca deixou de retirar a medicação nos períodos autorizados, para que não 
ocorresse interrupção do tratamento de sua filha. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Do acesso dos pacientes aos medicamentos especializados. 
 
Fato 
 
A verificação do acesso dos pacientes aos medicamentos especializados baseou-se em 
amostra de Autorizações para Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade – APAC 
encaminhada pela Coordenação Geral de Auditoria da Área da Saúde da Secretaria Federal 
de Controle, sendo a amostra referente a dispensações ocorridas no mês de dezembro de 
2013. 

Foram analisadas 177 dispensações, relativas a 162 pacientes. Em sua maioria as 
dispensações ocorreram no município de Florianópolis/SC. No período analisado, 160 dos 
162 pacientes selecionados na amostra residiam no citado município. 

A verificação consistiu nas seguintes ações: 

a) Análise documental dos processos dos pacientes relacionados na amostra, realizada 
na única unidade de dispensação de medicamentos especializados no município de 
Florianópolis/SC, denominada “Farmácia Escola da UFSC”.  

A Unidade está localizada no campus da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e 
é administrada pelo município de Florianópolis/SC. Conta em seu corpo funcional com 
funcionários contratados pelo município, além de estagiários do curso de graduação de 
Farmácia da UFSC. A Secretaria de Estado da Saúde gerencia o estoque da Farmácia e as 
programações de entrega à Unidade, bem como orienta sobre os procedimentos internos para 
cumprimento dos regulamentos do Ministério da Saúde quanto à execução do programa de 
distribuição de medicamentos especializados. 

 A verificação documental restringiu-se à confirmação da existência de documentos de 
identificação do paciente e de documentos que suportam a dispensação do medicamento, 
como Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos – LME, receita 



médica com prescrição do medicamento, autorização da dispensação, recibo de dispensação 
e documento de identificação do responsável pelo recebimento (no caso de não ser o próprio 
paciente); 

b) Consulta das autorizações de APAC e dispensações no Sismedex – CEAF 
(Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), sistema informatizado do 
Ministério da Saúde; 
c) Consulta no Sismedex dos representantes cadastrados para retirar medicamento em 
nome dos pacientes; 
d) Entrevistas realizadas por telefone ou pessoalmente, com os próprios pacientes na 
maior parte dos casos, ou com familiares, no caso de os pacientes não terem condições de 
responder ao questionário aplicado; 
e) Inspeção física do local de armazenamento dos medicamentos na Unidade de 
dispensação. 

Os resultados obtidos na verificação encontram-se relatados nos itens 2.1.3 a 2.1.8 a seguir. 

As seguintes abreviações/siglas foram utilizadas no relatório: 

- APAC: Autorização para Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade; 

- LME: Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos Autorizados; 

- RME: Recibo de Medicamentos Especializados. 

  
##/Fato## 

2.1.3. Ausência de documentação obrigatória nos processos, saneada pela Unidade. 
 
Fato 
 
A verificação dos processos dos pacientes selecionados revelou ausência de declaração 
autorizadora e de cópia de documento de identificação do representante que realizou a 
retirada do medicamento no período em análise (dezembro/2013) para os pacientes 
relacionados no quadro a seguir. A exigência da documentação está prevista no artigo 37, 
parágrafo único, da Portaria MS n°. 1.554, de 30/07/2013. 

Ausência de declaração autorizadora e de cópia do documento de 

identificação do responsável pela retirada da medicação em 

dezembro/2013 

Caso CPF do paciente descaracterizado 
01 ***.582.739-** 
02 ***.473.960-** 
03 ***.438.909-** 
04 ***.033.789-** 
05 ***.670.249-** 
06 ***.520.060-** 
07 ***.342.019-** 
08 ***.581.489-** 
09 ***.978.249-** 
10 ***.060.079-** 
11 ***.986.569-** 
12 ***.586.409-** 
13 ***.947.029-** 
14 ***.179.749-** 
15 ***.348.989-** 



16 ***.972.359-** 
17 ***.828.499-** 
18 ***.755.479-** 
19 ***.223.219-** 

 

Após ser notificada da situação na Solicitação de Fiscalização n°. 201408233/06, a Diretoria 
de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina adotou 
medidas junto à administração da Farmácia para a regularização da situação apontada, 
apresentando, à equipe de fiscalização, autorização assinada pelo paciente e documento de 
identificação do representante autorizado, de forma que não restou configurada a situação 
de retirada de medicação por pessoa estranha ao paciente. As entrevistas realizadas com 
pacientes ou responsáveis/familiares também evidenciaram a não ocorrência de retirada de 
medicação por pessoa estranha aos pacientes constantes da amostra verificada. 

A ausência, no processo do paciente, da documentação citada, evidenciou, sim, uma falha 
no procedimento de cadastramento de representantes adotado pela Farmácia Escola da 
UFSC, que foi a Unidade de dispensação verificada pela equipe de fiscalização, conforme 
exposto a seguir. 

Durante os trabalhos de campo, no mês de julho/2014, a equipe acompanhou “in loco” o 
procedimento de dispensação ocorrido na Farmácia, que ocorre mediante agendamento 
prévio. Verificou-se, então, que é prática da Unidade cadastrar no Sismedex o representante 
que vem retirar o medicamento para o paciente.  

O agente dispensador solicita documento de identidade do responsável no ato da 
dispensação, bem como do paciente, e cadastra o representante no Sistema como 
“autorizado”, registrando no Sistema o nome do representante, seu RG, o grau de parentesco 
com o paciente e seu telefone.  

No Sistema ficam registrados todos os representantes cadastrados, bem como a data em que 
foi realizado o cadastro.  

Identificou-se, no entanto, que não é prática do agente dispensador solicitar, ao 
representante, documento de autorização do paciente, nem arquivar cópia do documento de 
identificação do representante no processo do paciente. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Na Informação Técnica n°. 36/14, de 02/09/2014, emitida pela Diretoria de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, a unidade examinada 
assim se manifestou em relação aos fatos apontados: 
“Conforme Nota Técnica n° 02 DIAF/SUV/SES/SC, reafirmamos e relembramos a 
importância do que preconiza o artigo 37 da Portaria 1.554/2013 (anexo II). 

No Ofício 22/SMS/DAP/ASSFAR/14, a Gerente de Assistência Farmacêutica da PMF, [...], 

informa que já está sendo providenciada a observância do que é exigido no artigo 37 da 

Portaria 1.554/2013 (anexo III)”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



Os gestores tomaram medidas visando o cumprimento do artigo 37 da Portaria n° 
1.554/2013, quanto ao correto cadastramento dos responsáveis pela retirada de 
medicamentos junto à unidade de dispensação. De acordo com os documentos citados acima, 
os agentes dispensadores foram orientados sobre a necessidade de se exigir documento de 
autorização do paciente, bem como de se arquivar cópia do documento de identificação do 
representante no processo do paciente. 
Dessa forma, a origem da falha restou corrigida, não sendo necessária recomendação 
específica à Unidade sobre esse item. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
- SCTIE do Ministério da Saúde que determine à Secretaria Estadual da Saúde em Santa 
Catarina que mantenha os processos dos pacientes organizados e com todos os documentos 
obrigatórios exigidos nos artigos 27 e 37 da Portaria MS n°. 1.554/2013. 
 
 
2.1.4. Ausência de apresentação de 01 LME (e respectiva prescrição médica) de um 
total de 177 LME solicitados. 
 
Fato 
 
Não foi apresentado o LME e respectiva prescrição (receita) médica relativa à APAC 
relacionada no quadro a seguir. 

Ausência de LME e prescrição médica que amparem o faturamento da APAC 
Caso 04 
CPF do paciente ***.471.357-** 
N°. APAC 4213208117349 
Ano e mês de competência da APAC 2013/12 
Procedimento realizado 604260016 
Quantidade aprovada 8 
Data de início de validade da APAC 01/10/2013 
Data de fim de validade da APAC 31/12/2013 
Data da solicitação 07/09/2013 
Data da autorização 11/09/2013 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O caso apontado foi encaminhado, pelo Ofício 21.187/2014/CGU-R/SC, de 21/08/2014, 
para manifestação da Unidade, juntamente com outros casos identificados na ocasião. 
A manifestação apresentada pela Unidade na Informação Técnica n°. 36/14, de 02/09/2014, 
da Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Santa 
Catarina, e anexos, afastou a falha para os demais casos, restando não saneada a situação de 
ausência de LME e receita médica para o caso listado no quadro acima.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade não apresentou o LME para o caso identificado no quadro. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
- SCTIE do Ministério da Saúde que determine à Secretaria Estadual da Saúde em Santa 
Catarina que mantenha os processos dos pacientes organizados e com todos os documentos 
obrigatórios exigidos no artigos 27 e 45 da Portaria MS n°. 1.554/2013. 
 
 
2.1.5. Das 177 dispensações analisadas, 01 RME não foi localizado. 
 
Fato 
 
A situação foi identificada para a seguinte APAC/paciente, e denota o descumprimento do 
Art. 40, caput, da Portaria MS 1.554, de 30/07/2013. 

RME não localizado 
 

CPF do paciente 
(descaracterizado

) 
N°. da APAC 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC 

Procediment
o realizado 

Quantidad
e aprovada 

Medicament
o 

***.481.959-** 
421320856158

4 
201312 604230028 

 
30 
 

Olanzapina 
10 mg (por 
comprimido) 

 

Ressalta-se que em entrevista realizada com familiar do paciente, o mesmo informou que a 
medicação foi retirada no período, na quantidade autorizada. No Sismedex consta registro 
de que a dispensação relativa a dezembro de 2013 ocorreu em 12/12/2013. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O caso apontado foi encaminhado, pelo Ofício 21.187/2014/CGU-R/SC, de 21/08/2014, 
para manifestação da Unidade, tendo a mesma ocorrido com a apresentação da Informação 
Técnica n°. 36/14, de 02/09/2014, da Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de 
Estado de Saúde de Santa Catarina, e anexos. 
Na manifestação, os gestores informaram: 
“Conforme consta no Relatório Preliminar, o paciente recebeu o medicamento, a Farmácia 
Escola dispensou no Sistema SISMEDEX, mas não arquivou o RME desta dispensação, 

contrariando o que preconiza a Portaria GM/MS 1.554/2013, Artigo 40 e todas as 

orientações da Diretoria de Assistência Farmacêutica”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os gestores informam que não houve o arquivamento do RME. Tal informação corrobora a 
falha apontada pela fiscalização. Considerando que o percentual de RME não localizados foi 
inferior a 1%, trata-se de uma falha pontual dentro da amostra analisada.  
Considerando que em entrevista realizada com familiar do paciente o mesmo informou que 
a medicação teria sido entregue pela unidade de dispensação no período em análise, a equipe 
de fiscalização julga que a ausência de RME, por si só, não ensejaria a glosa do valor 
correspondente. 
  
##/AnaliseControleInterno## 



Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
- SCTIE do Ministério da Saúde que determine à Secretaria Estadual da Saúde em Santa 
Catarina que mantenha os processos dos pacientes organizados e com todos os documentos 
obrigatórios exigidos nos artigos 39 e 40 da Portaria MS n°. 1.554/2013. 
 
 
2.1.6. Sobre o recebimento da medicação pelos pacientes no período analisado 
(dezembro/2013). 
 
Fato 
 
Dos 162 pacientes constantes da amostra verificada, foram entrevistados 155. Desses, 136 
informaram ter recebido a medicação (especificação e quantitativo) no período analisado 
(dezembro/2013) e 08 informaram não se lembrar dos detalhes de recebimento no período 
em análise.  

Para 10 dos entrevistados não houve dispensação no período e 01 entrevistado informou ter 
retirado medicação no período, mas no Sismedex não consta registro de dispensação.  

Nenhum dos beneficiários entrevistados informou não ter recebido a medicação no período 
analisado. 

 

  
##/Fato## 

2.1.7. Sobre o recebimento da medicação pelos pacientes desde o início do tratamento. 
 
Fato 
 
Dos 155 beneficiários entrevistados, 27 informaram que houve falta (total ou parcial) de 
medicamento na unidade de dispensação, em pelo menos um mês durante o seu tratamento. 
A situação foi identificada para 17% do total de pacientes entrevistados. 

A situação apontada foi encaminhada, pelo Ofício 21.187/2014/CGU-R/SC, de 21/08/2014, 
para manifestação da Unidade, tendo a mesma ocorrido com a apresentação da Informação 
Técnica n°. 36/14, de 02/09/2014, da Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de 
Estado de Saúde de Santa Catarina, e anexos. 

Na manifestação, os gestores informaram o que segue: 

“Precisamos do nome dos 27 pacientes que informaram a falta (total ou parcial) de 
medicamento e o período da falta para analisar e averiguar a situação de compra se for o 

caso. 

Cabe frisar que o levantamento feito pela fiscalização através de entrevista com pacientes 
não teve como escopo a identificação do(s) período(s) em que houve falta do medicamento 
na unidade de dispensação, mas tão somente levantar junto aos pacientes a informação de 
ocorrência (ou não) de falta do medicamento em pelo menos um mês durante o tratamento, 
mesmo porque para a maioria dos casos o paciente vem tomando a medicação há mais de 
um ano e pressupõe-se que não se recordaria, com precisão, do período em que teria ocorrido 
falta de medicamento na unidade de dispensação, o que de fato se comprovou nas entrevistas 



realizadas. Mesmo assim, para alguns casos a equipe de fiscalização obteve, do paciente, a 
informação do período em que a falta de medicação na unidade teria ocorrido. Esses casos 
encontram-se descritos no ponto seguinte deste relatório. 

Dessa forma, conforme explicado acima, o objetivo da entrevista não foi apurar as 
ocorrências de falta de medicação e períodos correspondentes, mas sim ter um panorama 
geral do atendimento da unidade de dispensação quanto à garantia, ao paciente, da não 
interrupção de seu tratamento por falta de medicamento. 

  
##/Fato## 

2.1.8. Ocorrência de falta de medicamentos no estoque da unidade de dispensação. 
 
Fato 
 
De acordo com registros extraídos do SISMEDEX, a Farmácia Escola da UFSC, que é a 
unidade de dispensação dos medicamentos especializados em Florianópolis/SC, ficou sem 
os seguintes medicamentos, nos períodos indicados: 

Falta de medicamento identificada na Unidade: 

Item Medicamento - descrição Período em que a Unidade ficou sem o 
medicamento 

01 Pancreatina 10.000 UI CAP 26/06/2014 a 15/07/2014 

02 Pancreatina 25.000 UI CAP 27/06/2014 a 07/07/2014 

03 Hidroxicloroquina 400 MG COMP 12/05/2014 a 17/07/2014 (pelo menos) 

Fonte: SISMEDEX – Livro Registro de 01/05/2014 a 16/07/2014, para o item 03; Livro de Registro de 
01/06/2014 a 17/07/2014, para os itens 01 e 02. 

Ressalta-se que a farmacêutica responsável pela Unidade (CPF n°. ***.057.109-**) 
confirmou que houve falta desses medicamentos no período. 

A ausência do medicamento indicado no item 01 também foi confirmada em entrevista 
realizada com a mãe do paciente inscrito no CPF n°. ***.620.419-**. 

A Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 
foi notificada dos casos de falta de medicamento apontados acima (itens 01 a 03) na 
Solicitação de Fiscalização n. 201408233/11, de 13/08/2014, tendo se manifestado no Ofício 
n°. 532/2014/GETEC/DIAF/SUV/SC, de 15/08/2014 nos seguintes termos: 

- Sobre o item 01 – Pancreatina 10.000 UI cápsula: 

“ foram realizadas 2 licitações: no período de 10/2013 a 07/2014, sendo que 1 licitação teve 
preço excessivo e 1 com medicamento cotado gerando ata de fornecimento em 22.07.2014; 

e 1 compra direta em 05/2014 com o quantitativo referente a 3 meses de consumo. 

Edital de Licitação com preço excessivo: 3478/2013. 

Edital de Licitação com medicamento cotado: 1844/2014. 

Edital de Compra Direta: 1552/2014. 

No momento da 1ª solicitação de licitação tínhamos em estoque no almoxarifado/SES 

quantitativo para 5,5 meses de consumo.” 



 

- Sobre o item 02 – Pancreatina 25.000 UI cápsula: 

“ foram realizadas 2 licitações: no período de 10/2013 a 07/2014, sendo que 1 licitação teve 
preço excessivo e 1 com medicamento cotado gerando ata de fornecimento em 22.07.2014; 

e 1 compra direta em 05/2014 com o quantitativo referente a 3 meses de consumo. 

Edital de Licitação com preço excessivo: 3478/2013. 

Edital de Licitação com medicamento cotado: 1844/2014. 

Edital de Compra Direta: 1552/2014. 

No momento da 1ª solicitação de licitação tínhamos em estoque no almoxarifado/SES 

quantitativo para 6 meses de consumo.” 

 

- Sobre o item 03 – Hidroxicloroquina 400 mg comprimido: 

“foram realizadas 3 licitações no período de 10/2013 a 07/2014, sendo que 2 licitações 
tiveram preço excessivo e 1 com medicamento cotado gerando ata de fornecimento em 

22.07.2014, e 1 compra direta em 05/2014 com o quantitativo referente a 3 meses de 

consumo. 

Editais de Licitação com preço excessivo: 3414/2013 e 1046/2014. 

Edital de Licitação com medicamento cotado: 1848/2014. 

Edital de Compra Direta: 1552/2014. 

No momento da 1ª solicitação de Licitação tínhamos em estoque no almoxarifado/SES 

quantitativo para 4 meses de consumo.” 

Além desses casos, a equipe de fiscalização conseguiu identificar a falta dos seguintes 
medicamentos, nos períodos indicados, através de entrevista realizada com pacientes: 

Item Medicamento - descrição 
Período em que a 

Unidade ficou sem o 
medicamento 

Pacientes 
entrevistados 

04 Mesalazina 800 mg comprimido abril a junho de 2014 ***.208.509-** 
05 Etanercepte 50 mg injetável janeiro/2014 ***.177.589-** 
06 Mesalazina 500 mg supositório abril a junho de 2014 ***.725.729-** 

 

Salienta-se que, conforme o item anterior deste Relatório, 27 pacientes relataram a falta total 
ou parcial de medicamento na unidade de dispensação em pelo menos um mês de seu 
tratamento. No entanto, esses pacientes não souberam precisar o(s) mês(es) em que a falta 
teria ocorrido. Já para os pacientes relacionados no quadro anterior, os pacientes 
identificaram o período em que a falta ocorreu. 

A paciente inscrita no CPF sob o n° ***.208.509-** (caso 04) relatou que ficou sem a 
medicação por cerca de três meses consecutivos (de abril a junho/2014) porque a farmácia 
não tinha o remédio para dispensar. A medicação utilizada pela paciente é a Mesalazina 800 
mg, comprimido, sendo necessários 3 comprimidos diários para o seu tratamento. 



De acordo com registros constantes do SISMEDEX, teriam sido dispensadas as seguintes 
quantidades do medicamento para uso da paciente no período: 

 Dispensação do medicamento Mesalazina 800 mg, comprimido – Paciente: CPF n°. ***.208.509-** 

Mês/Ano Quantidade 
autorizada 

Quantidade 
Dispensada 

Data da dispensação 

Jan/2014 90 90 02/01/2014 
Fev/2014 90 90 03/02/2014 
Mar/2014 90 90 06/03/2014 
Abr/2014 90 0 - 
Mai/2014 90 0 - 
Jun/2014 90 90 13/06/2014 
Jul/2014 90 90 16/07/2014 

Fonte: Sismedex – CEAF 

A paciente inscrita no CPF sob o n°. ***.177.589-** informou a falta de Etanercepte 50 mg 
injetável por duas semanas no mês de janeiro de 2014. Consulta ao Sismedex revelou os 
seguintes registros de dispensação no período: 

Dispensação do medicamento Etanercepte 50 mg injetável – Paciente: CPF n°. ***.177.589-** 

Mês/Ano Quantidade 
autorizada 

Quantidade 
Dispensada 

Data da dispensação 

Dez/2013 4 4 06/12/2013 
Jan/2014 4 4 13/01/2014 

 

No campo “Observação da Dispensação” do Sistema, para o período sob análise, consta que 
em 06/12/2013 foi feito o agendamento da dispensação do mês seguinte para o dia 
02/01/2014. No entanto, conforme registrado no Sismedex, apresentado no quadro anterior, 
a dispensação de janeiro/2014 foi realizada em 13/01/2014, e não no dia 02/01/2014, o que 
confirma a informação prestada pela paciente de que teve que retirar a medicação duas 
semanas após a data inicialmente agendada. Segundo a paciente, a causa desse adiamento 
teria sido a falta da medicação na farmácia. 

Já a paciente inscrita no CPF sob o n°. ***.725.729-** relatou a falta do medicamento 
Mesalazina 500 mg, supositório, no período aproximado de abril a junho de 2014. As 
dispensações no período, registradas no Sismedex encontram-se relacionadas no quadro a 
seguir. 

Dispensação do medicamento Mesalazina 500 mg, supositório – Paciente: CPF n°. ***.725.729-** 

Mês/Ano Quantidade 
autorizada 

Quantidade 
Dispensada 

Data da dispensação 

Jan/2014 30 30 23/01/2014 
Fev/2014 30 30 21/02/2014 
Mar/2014 30 30 27/03/2014 
Abr/2014 30 0 - 
Mai/2014 30 0 - 
Jun/2014 30 30 05/06/2014 
Jul/2014 30 30 10/07/2014 

 

A Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 
foi notificada dos itens 04 e 05 de falta de medicamento, apontados anteriormente, na 
Solicitação de Fiscalização n. 201408233/11, de 13/08/2014, tendo se manifestado no Ofício 
n°. 532/2014/GETEC/DIAF/SUV/SC, de 15/08/2014 nos seguintes termos: 



- Para a Mesalazina 800 mg: 

“A falta desse medicamento ocorreu em abril e maio de 2014. Em 16.04.2014 foi emitida 
Autorização de Fornecimento n° 9115/2014 e foi entregue ao almoxarifado/SES em 

28.05.2014.” 

- Para o Etanercepte 50 mg: 

“Conforme demonstra o mapa de programação da Farmácia Escola referente ao mês de 
janeiro/2014: 

No momento em que foi gerado o mapa de atendimento da Farmácia Escola referente ao 

mês de janeiro/2014: 

No momento em que foi gerado o mapa de atendimento para a Farmácia Escola demonstrou 

que havia um saldo em estoque de 97 frascos de Etanercepte 50mg, o consumo previsto para 

janeiro seria de 403 frascos e que a reposição de estoque naquele momento seria de 346 

frascos. 

O Almoxarifado/SES de posse desta informação, faz a guia de remessa no dia 28.12.2014 

com 344 frascos lote H19368, sendo que a Farmácia Escola executa a entrada da guia no 

seu estoque somente no dia 10.01.2014 para realizar as dispensações do mês de janeiro. 

Ainda no dia 16.01.2014 o Almoxarifado/SES emite nova guia com 8 frascos de Etanercepte 

50 mg lote H19368.” 

A ocorrência de falta de medicação na unidade de dispensação indica a necessidade de 
melhorias no planejamento das aquisições. As informações prestadas pela Diretoria de 
Assistência Farmacêutica não esclarecem as causas primárias que geraram a falta de 
medicação, sendo necessário um levantamento dessas causas para se buscar o saneamento 
da falha apontada.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A situação detectada de falta de medicamentos (relacionados nos itens de 01 a 06 dos 
quadros anteriores) foi encaminhada, pelo Ofício 21.187/2014/CGU-R/SC, de 21/08/2014, 
para manifestação da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, tendo a mesma 
ocorrido com a apresentação da Informação Técnica n°. 36/14, de 02/09/2014, da Diretoria 
de Assistência Farmacêutica, e anexos, e com a apresentação da Comunicação Interna n°. 
101/2014, de 08/09/2014, da Superintendência de Compras e Logística. 
Na manifestação da Diretoria de Assistência Farmacêutica, os gestores informaram: 
“Para o Etanercepte 50 mg, em complementação às informações já prestadas no Ofício nº 
532/2014/GETEC/DIAF/SUV/SC, estamos encaminhando a cópia do Mapa de 

Programação, Referência Dezembro/2013 para comprovar que foram enviados 344 frascos, 

fornecidos pela guia de remessa nº 978136 em 28/12/2013 e ainda em 16/01/2014 foi emitida 

uma nova guia nº 992027 com mais 8 frascos de etanercepte. Portanto não houve falta de 

medicamento para atendimento dos pacientes cadastrados. (anexo VI)”.  
Na manifestação da Superintendência de Compras e Logística, os gestores informaram: 
“Conforme informação do Ofício n°. 532/2014/GETEC/DIAF/SUV/SC, de 15/08/2014, os 
problemas de desabastecimento foram ocasionados por insucesso em processos licitatórios 

e dificuldades de entrega por parte do fornecedor. 

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência de Compras e Logística, 

tem atuado no sentido de minimizar esses problemas através de várias iniciativas, a saber: 

(1) aquisição de medicamentos através da modalidade pregão eletrônico, a fim de ampliar 



a divulgação, aumentar o número de participantes e reduzir, assim, o número de itens não 

cotados e/ou com preço excessivo; (2) incremento da equipe técnica com a nomeação de 08 

novos farmacêuticos na equipe responsável pelo planejamento da demanda; (3) 

implementação de rotina de acompanhamento dos prazos de entrega e notificação aos 

fornecedores; (4) formatação de um novo modelo logístico para armazenagem e 

distribuição de medicamentos pela SES/SC”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da Superintendência de Compras e Logística apontou o insucesso em 
processos licitatórios e dificuldades de entrega por parte do fornecedor como sendo as causas 
para os desabastecimentos relatados, e apresenta medidas que estariam sendo tomadas para 
minimizar essas ocorrências. 
Já a Diretoria de Assistência Farmacêutica se manifestou sobre o desabastecimento do 
medicamento Etanercepte 50 mg injetável. De acordo com a Guia de Saída para Centro de 
Custo n° 978136 apresentada pela Diretoria, com data de 28/12/2013, teriam sido enviados 
ao Centro de Custo 41806 – Florianópolis, do Almoxarifado Central, 344 frascos de 
Etanercepte 50 mg injetável, com validade até 30/03/2015. 
De acordo com o Mapa de Programação Janeiro/2014 para a Unidade de Assistência 
Município de Florianópolis, referência Dezembro/2013, para o medicamento Etanercepte 50 
mg injetável o saldo em 26/12/2013 seria de 97 frascos; o consumo previsto até 31/12/2013 
seria de 40 frascos; o consumo previsto para janeiro/2014 seria de 403 frascos; e a reposição 
prevista seria de 346 frascos. 
Se, de fato, os 344 frascos do medicamento registrados na Guia de Saída deram entrada na 
unidade de dispensação no final de dezembro de 2013, seria esperado que houvesse a 
medicação na primeira semana de janeiro de 2014, quando estava agendada a retirada do 
medicamento pela paciente inscrita no CPF n°. ***.177.589-**. De qualquer forma, a paciente, 
em entrevista, informou que teve que retornar à unidade de dispensação após duas semanas 
porque na data agendada não havia medicamento na unidade de dispensação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
- SCTIE do Ministério da Saúde que apure as causas das interrupções de fornecimento de 
medicação aos pacientes relacionadas nos itens de 01 a 06 dos quadros apresentados, com 
apuração das devidas responsabilidades, se for o caso, tendo em vista que a interrupção da 
utilização do medicamento pelo paciente, quando não indicada pelo médico, pode 
comprometer a eficácia de seu tratamento. 
 
 
2.1.9. Identificação de casos de compra direta de medicamentos do Grupo 1B com 
valores acima do PMVG. 
 
Fato 
 
Analisamos a aquisição de 19 medicamentos do grupo 1B, correspondentes às Autorizações 
de Fornecimento do mês de maio de 2014, e observamos que os preços de aquisição estão 
em conformidade com os limites indicados no PMVG vigente na data de aquisição. A 
Secretaria Estadual de Saúde adquire os medicamentos com as isenções fiscais de ICMS de 



acordo com os convênios (CONFAZ). No entanto, os dados de cada aquisição não estão 
sendo lançados no Banco de Preços do Ministério da Saúde – BPS. 

Cabe ressalvar, no entanto, a constatação de prática de preço acima do teto estabelecido pela 
Lista de Preços de Medicamentos do Ministério da Saúde – PMVG, em caso isolado de 
aquisição por compra direta dos medicamentos Pancreatina 10.000 UI, cápsula, e 
Pancreatina 25.000 UI, também cápsula, fato observado tendo em vista a resposta à 
Solicitação de Fiscalização n°. 201408233/11, que tratou da falta de medicamentos na 
unidade de dispensação.  

De acordo com informação prestada pela Diretoria de Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina no Ofício 
532/2014/GETEC/DIAF/SUV/SC, de 15/08/2014, a compra direta dos medicamentos 
(Edital de Compra Direta n°. 1552/2014) teria sido realizada para promover o abastecimento 
dos medicamentos, que teria ficado comprometido em virtude de o processo licitatório 
(Edital de Licitação n. 3478/2013) não ter gerado contratação, em função de os preços 
ofertados para os medicamentos na licitação terem ficado acima dos valores máximos. 

Em consulta à Ordem de Fornecimento n°. 1957/2014, emitida em 24/06/2014, relativa à 
Relação de Compra n°. 1572/2014, Edital de Compra Direta 1552/2014, identificou-se, no 
entanto, que os preços praticados na aquisição direta foram superiores ao PMVG, conforme 
exposto a seguir. 

Na Ordem de Fornecimento n°. 1957/2014 constou a aquisição dos medicamentos citados, 
nos seguintes termos: 

Item 
Cd 

Material 

Descrição do 

Material 
Quant. Unidade 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Sub Total 

(R$) 
Tipo 

7 078310002 

Pancrelipase 
10.000 UI, cápsula 
Cx c/ 30 cápsulas. 
RMS: 
1.0553.0337.002-8 
Marca: Creon 
10.000 
Fabricante: Solvay 

90.000 cápsula 0,9530 85.770,00 MC 

8 078310005 

Pancreatina 25.000 
UI (lipase 25.000 + 
amilase 74.700 + 
protease 62.500) 
cápsula 
Cx c/ 30 cápsulas 
RMS: 
1.0553.0337.006-0 
Marca: Creon 
25.000 
Fabricante: Solvay 

90.000 cápsula 1,9090 171.810,00 MC 

TOTAL 257.580,00 

 

Em consulta à Lista de Preços de Medicamentos do Ministério da Saúde, referência 
18/06/2014, obtiveram-se os seguintes Preços Máximos de Venda ao Governo - PMVG: 



Princípio 

Ativo 
Laboratório Produto Apresentação 

PMVG 

(R$) 

Pancreatina 
ABBOTT 
LABORATÓRIOS 
DO BRASIL LTDA 

CREON 

150 MG CAP GEL 
DURA CT BL AL/AL X 
30 
(MINIMICROESFERAS) 23,73 

Pancreatina 
ABBOTT 
LABORATÓRIOS 
DO BRASIL LTDA 

CREON 

300 MG CAP GEL 
DURA CT BL AL/AL X 
30 
(MINIMICROESFERAS) 47,54 

 

Considerando a Pancrelipase 10.000 UI = Pancreatina 10.000 UI = Pancreatina 150 mg e a 
Pancreatina 25.000 UI = Pancreatina 300 mg, bem como dividindo-se o PMVG do quadro 
anterior por 30 (quantidade de cápsulas por embalagem), obtém-se o PMVG unitário, para 
ser comparado com o preço unitário praticado na compra direta. A comparação encontra-se 
no quadro a seguir. 

Item Marca 
PMVG 
(RS/un.) 

(A) 

Preço Unitário da Compra 
Direta (R$/un.) – (B) 

Diferença 
(%) 

(B-A)/A 
Pancreatina 
10.000 UI, 
cápsula 

CREON 0,7910 0,9530 +20% 

Pancreatina 
25.000 UI, 
cápsula 

CREON 1,5847 1,9090 +20% 

 

A diferença de preços apontada monta em R$ 14.580,00 para a Pancreatina 10.000 UI 
cápsula e R$ 29.187,00 para a Pancreatina 25.000 UI cápsula, totalizando R$ 43.767,00. 

Instada a se manifestar no Ofício nº 21.187/2014/CGU-R/SC, de 21 de agosto de 2014, a 
Unidade encaminhou por meio do Ofício SES/Consultoria Jurídica n° 907/2014, de 22 de 
outubro de 2014, a seguinte manifestação da Superintendência de Compras e Logística da 
Secretaria de Estado da Saúde (CI n°. 101/2014, de 08/09/2014): 
 
“Em relação a este tópico, que trata da Dispensa de Licitação n° 1552/14 dos itens 
Pancrelipase 10.000 UI, cápsula, código Ciasc 078310002, e Pancreatina 25.000 UI, 

capsula, código Ciasc 078310005, destaca-se que no Pregão Presencial n° 3478/13, com 

abertura no dia 21/01/14, os itens foram desclassificados por apresentar preço excessivo. 

Salienta-se que as Atas de Registro de Preços dos demais itens foram geradas em 12/02/14 

e assinadas entre 26/02/14 e 14/03/14. 

 

Considerando o exposto acima, e devido à urgência na aquisição dos medicamentos para 

que não ocorra o desabastecimento nas unidades hospitalares da SES causando prejuízo 

aos usuários, providenciamos a Dispensa de Licitação n° 1552/14. Assim, tendo em vista 

essas informações, adquiriram-se os medicamentos pela OF n° 12957/14. 

 

Entretanto, cabe ressaltar que foi providenciado, na sequência, o Pregão Presencial n° 

1844/14, com abertura em 07/07/14, gerando a Ata de Registro de Preços n° 855/2014 de 

22/07/14, na qual os referidos itens apresentam preços unitários não superiores aos Preços 



Máximos de Venda ao Governo, quais sejam R$ 0,79 para a Pancrelipase 10.000 UI e R$ 

1,58 para a Pancreatina 25.000 UI.” 

Em sua manifestação os gestores confirmaram a prática de preços superiores ao PMVG para 
os casos apontados, alegando necessidade emergencial da compra em função de possível 
desabastecimento. 

Por meio do Ofício n° 023/2014, de 24 de outubro de 2014, da Superintendência de Compras 
e Logística da Secretaria de Estado da Saúde, a Unidade encaminhou documentos 
comprobatórios de realização de denúncia junto à Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos - CMED dos casos de compra com preços superiores ao PMVG relacionados 
acima. 

  
##/Fato## 

2.1.10. O Estado recebeu todas as apresentações farmacêuticas (medicamentos) 
enviadas pela SCTIE conforme as condições contratuais definidas para a entrega. 
 
Fato 
 
Na análise dos registros de entrada dos medicamentos do grupo 1A observamos que os 
quantitativos registrados no controle de entrada do almoxarifado da Secretaria Estadual de 
Saúde de Santa Catarina estão em conformidade com os quantitativos indicados nas pautas 
de distribuição da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. No entanto, na 
entrega de 246 lotes no exercício de 2013, relacionados a 32 medicamentos analisados do 
grupo 1A, 173 lotes estavam com prazo de validade inferior a 80%. 
  
##/Fato## 

2.1.11. Foi detectada perda de R$ 19.846,76 em medicamentos do grupo 1A por prazo 
de validade vencido. 
 
Fato 
 
Apesar de não termos encontrado, na amostra, medicamentos com validade vencida durante 
a vistoria realizada no almoxarifado, nos últimos 12 meses ocorreram descartes de 
medicamentos por prazo de validade vencido do grupo 1A, conforme demonstrado na tabela 
a seguir: 

Medicamento Lote Validad
e 

Quantidad
e 

Alfaepoetina 2.000 UI 125BEA013Z 02/14 84 fr/amp 
Alfaepoetina 4.000 UI 123BEB081Z 03/14 29 amp 
Alfainterferona OUBIC00Z 12/13 84 unid 
Alfainterferona 2B 100 mcg/0,5 1IQB40102 12/13 01 fr/amp 
Betainterferona 1A 6.000.000UI 120157A 12/13 01 ser. 
Clozapina 100mg  12070238 07/14 10 cp 
Etanercepte 50mg  G79072 09/12 04 unid 
Glatiramer 20mg P53984 12/12 30 unid 



 

Na tabela abaixo apresentamos a perda financeira ocorrida pelo descarte dos medicamentos 
indicados na tabela anterior, como segue: 

Imunoglobulina Anti-Hepatite B 
100UI/10,5Ml 

HKHC2ADXT
1 

01/14 03 unid 

Imunoglobulina anti-hepatite B 100UI HKHC2ADAJ
1 

03/14 20 ampolas 

Imunoglobulina 5g 341A1013 19/05/13 11 unid 
Imunoglobulina humana 5g 1B0158431 11/13 06 fr 
Quetiapina 200mg 12010235L 01/14 10 cp 
Rivastigmina 4,5mg B5036A 05/13 28 caps 

Sirolimo 1mg 
78593 02/14 192 cp 
81286 04/14 09 cp 

Medicamento Lote Custo 
Unitário 

Quantid
ade 

Custo 
Total 

Alfaepoetina 2.000 UI 
(Eritropoetina Humana 
Recombinante - 2000UI) 

125BEA013Z 9,74 
84 

fr/amp 
818,16 

Alfaepoetina 4.000 UI 
(Eritropoetina Humana 
Recombinante-4000 
Uisol.Inj.Fras.Amp.) 

123BEB081Z 18,22 29 amp 528,38 

Alfainterferona 
(Interferon Alfa 2B 
10.000.000 UI) 

OUBIC00Z 
(10UBIC0022) 
(10UBIC002Z) 

75,08 84 unid 6.306,72 

Alfainterferona 2B 100 
mcg/0,5 

1IQB40102 350,21 
01 

fr/amp 
350,21 

Betainterferona 1A 
6.000.000UI 

120157A 517,80 01 ser. 517,80 

Clozapina 100mg  12070238 1,64 10 cp 16,40 
Etanercepte 50mg  G79072 492,80 04 unid 1.971,20 
Glatiramer 20mg P53984 63,80 30 unid 1.914,00 
Imunoglobulina Anti-
Hepatite B 100UI/10,5Ml 

HKHC2ADXT
1 

87,73 03 unid 263,19 

Imunoglobulina anti-
hepatite B 100UI 

HKHC2ADAJ
1 

88,37 
20 

ampolas 
1.767,40 

Imunoglobulina 5g 
(Imunoglobulina humana 
iv 1,0g, solução injetável) 

341A1013 99,99 11 unid 1.099,89 

Imunoglobulina humana 
5g (Imunoglobulina 
humana iv 0,5 a 6,0g 
sol.inj,frasco-ampola) 

1B0158431 331,25 06 fr 1.987,50 

Quetiapina 200mg 12010235L 5,51 10 cp 55,10 
Rivastigmina 4,5mg B5036A 2,43 28 caps 68,04 

Sirolimo 1mg 
78593 10,86 192 cp 2.085,12 
81286 10,85 09 cp 97,65 



Quando não identificado o lote indicado na tabela anterior, nas duas planilhas de entrada dos 
exercícios de 2012 e 2013, o custo unitário foi considerado o menor preço entre os lotes de 
medicamentos correspondentes constantes nas duas planilhas citadas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Instada a se manifestar por meio do Ofício nº 21.187/2014/CGU-R/SC, de 21 de agosto de 
2014, a Unidade apresentou manifestação, por meio da Informação Técnica nº 36/14, de 02 
de setembro de 2014, como segue: 
 
“A SES/SC tenta trabalhar com perda zero por considerar importante este tipo de gestão, 
porém, a movimentação é muito grande de medicamentos em nosso Estado, em 2013 foram 
atendidos 96.260 pacientes, com a movimentação financeira de R$ 210.371.446,73. Em 
todos manuais técnicos que utilizamos referente à movimentação de estoque, sempre é 
relembrado que o primeiro que sai é o primeiro que vence. Verificamos que alguns destes 
itens foram devolvidos ao almoxarifado pelos nossos centros de distribuição espalhados por 
Santa Catarina. Os responsáveis por estes centros também são orientados para evitar o 
vencimento, sempre entregando o Lote do medicamento que está com a validade mais curta 
ao paciente. 

Os medicamentos do Grupo 1B, cuja compra é de responsabilidade do Estado, e, portanto 
temos contato direto com os fornecedores, foi solicitada a troca dos seguintes medicamentos: 

 

MEDICAMENTO QUANTIDADE AÇÃO 

Danazol 100mg 50cp 

Recebimento do 
medicamento pela Guia de 
Entrada nº 1092014 (anexo 
I) 

Deferasirox 500mg 07 cp 
E-mail da Novartis com o 
compromisso de troca 
(anexo I) 

Gosserelina 10,8 mg 12 frascos 

E-mail da Victória 
Produtos Hospitalares com 
o compromisso de troca. 
(anexo I) 

Alfapoetina 1.000UI 120 frascos 

E-mail da Sulmedic Com. 
Medicamentos com o 
compromisso de troca. 
(anexo I) 

   

O medicamento Bromocriptina 2,5 mg, com perda 28.756 cp pode ser entendida por questões 
técnicas que apresentamos agora. O medicamento Bromocriptina 2,5mg é fornecido no 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para Hiperprolactinemia (CID-10 

 
Custo Total 

19.846,76 
 



E22.1), com a quantidade máxima mensal de 868 comprimidos. É um medicamento que, 
segundo relatos médicos, apresenta muitos efeitos colaterais. Esse fato fez com que muitos 
pacientes, ao longo dos anos, migrassem para o medicamento Cabergolina 0,5mg, 
quantidade máxima mensal 310 comprimidos . 

 

Mês/ Ano Consumo Bromocriptina 
2,5mg 

Consumo Cabergolina 
0,5mg 

Julho/2012 9.600 cp 4.900 cp 

Agosto/2013 6.700 cp 5.600 cp 

Julho/2014 4.900 cp 6.700 cp 

 

O mesmo medicamento também era fornecido no Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica para Doença de Parkinson (CID-10 G20), com quantidade máxima mensal 868 
comprimidos. Em julho/2013 houve a exclusão deste medicamento para tratamento da 
Doença de Parkinson, segundo a Portaria GM/MS 1.554/2013 a SES deveria excluir os 
pacientes até janeiro/2014. 

No que se refere à constatação desta auditoria de 40 frascos de Alfapoetina 1.000UI, 09 
frascos de Alfapoetina 3.000 UI e 25 frascos de Alfapoetina 10.000 UI  medicamentos 
usados dentro do Componente Especializado para o tratamento da anemia  da Insuficiência 
Renal Crônica, temos as seguintes considerações a fazer: 

1. Os prescritores deixaram de prescrever o medicamento nas concentrações referidas, 
preferindo a concentração 4.000 UI por facilitar a aplicação do medicamento no 
paciente; 

2. Passaram então a prescrever, na sua grande maioria, Alfapoetina 4.000UI, conforme 
pode ser verificado no banco de dados do SISMEDEX; 

3. Esta Diretoria tem grande preocupação com o uso racional de medicamentos, visando 
o bem estar do paciente e a economia. 

Como exemplo, no caso específico da Alfapoetina e Hidróxido de Ferro, desenvolvemos um 
trabalho experimental em 2011, na Farmácia Escola de Florianópolis, onde fizemos a revisão 
de todos os pacientes em uso destes medicamentos, baseados nos critérios de monitoramento 
do PCDT/MS, com os seguintes resultados: 

Redução de consumo de Alfapoetina 2.000UI- 31,2%, Alfapoetina 4.000UI- 21% e 
Hidróxido de Ferro – 41,2%. 

Este trabalho de 2011 foi estendido para todo Estado, nos anos subseqüentes, para que o uso 
racional de medicamentos fosse entendido como uma das bandeiras da Assistência 
Farmacêutica”. 

 
Por meio do documento CI nº 101/2014, de 08/09/2014, a Unidade informou que: 
 
“Os medicamentos listados e apontados são provenientes das unidades Regionais de Saúde 
do Estado. Seus registros estão reunidos no Almoxarifado Central em função do descarte ser 
centralizado (visto que deve ser feito para empresa especializada em coleta de resíduos dos 
serviços de saúde)”.  



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade informa que toma precauções para minimizar a perda de medicamentos por 
vencimento do prazo de validade. Além disso, a Unidade informa que ocorreu a diminuição 
da frequência de utilização de alguns medicamentos específicos, por razões distintas. No 
entanto, o vencimento de medicamentos também pode estar relacionado ao recebimento de 
medicamentos, principalmente os do Grupo 1A, com pouco prazo de validade, conforme 
constatação específica deste relatório. Dessa forma, é importante que a Unidade aperfeiçoe 
o monitoramento dos casos de vencimento de validade de medicamentos, de forma a sanar 
eventuais fragilidades que estejam contribuindo para a perda de medicamentos por 
vencimento da validade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que exija do gestor local a apuração de 
responsabilidades de quem deu causa à perda dos medicamentos, bem como realize a glosa 
dos medicamentos que compõe o Grupo 1A que foram perdidos em razão da negligência da 
Secretaria Estadual de Saúde. 
 
 
2.1.12. Foi detectada perda de R$ 67.042,08 em medicamentos do grupo 1B por prazo 
de validade vencido. 
 
Fato 
 
Apesar de não termos encontrado, na amostra, medicamentos com validade vencida durante 
a vistoria realizada no almoxarifado, nos últimos 12 meses ocorreram descartes de 
medicamentos por prazo de validade vencido do grupo 1B, conforme demonstrado na tabela 
a seguir: 

Medicamento Lote Validade Quantidade 

Alfaepoetina 1.000 U.I/mL 
1205064 05/14 156 frs/amp 
1204049 04/14 04 fr/amp 

Alfaepoetina  3.000 UI 
10UBIA0032 12/13 01 unid 
1205096 05/14 04 amp 
1206030 06/14 04 amp 

Alfaepoetina 10.000 UI 
10UBIC002Z 12/13 01 amp 
1203025 03/14 24 amp 

Bromocriptina 2,5mg Z0059 10/13 28.756 cp 
Danazol 100mg 12U0005 02/14 50 cp 
Deferasirox 500mg S0274 03/14 07 cp 

Gosserrelina 10,8 mg 
JA383 03/14 03 amp 
JA383 03/14 04 unid 
HF318 07/13 05 unid 

Pancreatina 25.000 UI 802508 03/14 90 caps 
Penicilamina 250mg 1H054 08/13 100 caps 
Sac. Hidróxido Férrico 100mg/mL 185101 08/14 05  amp 
Selegilina 5mg 191408F01 07/13 120 cp 



 

Na tabela abaixo apresentamos a perda financeira ocorrida pelo descarte dos medicamentos 
indicados na tabela anterior, como segue: 

271798F03 03/14 120 cp 

Somatropina 4 UI 

UTX11051 04/10/13 01 unid 
UTX11013 24/12/13 01 unid 
WFK10016 21/11/13 01 unid 
UTX12015 22/02/14 115 amp 

Toxina Botulínica Tipo A 100U 
20111003 10/13 05 fr/amp 
E06706 01/14 01 fr/amp 

Medicamento Lote 
Custo 

Unitário 
Quantidad

e 
Custo 
Total 

Alfaepoetina 1.000 
U.I/mL 

1205064 19,90 156 frs/amp 3.104,4 
1204049 19,90 04 fr/amp 79,60 

Alfaepoetina  3.000 UI 
10UBIA0032 6,99 01 unid 6,99 
1205096 6,99 04 amp 27,96 
1206030 6,99 04 amp 27,96 

Alfaepoetina 10.000 UI 
10UBIC002Z 6,99 01 amp 6,99 
1203025 18,29 24 amp 438,96 

Bromocriptina 2,5mg Z0059 1,7025 28.756 cp 48957,09 
Danazol 100mg 12U0005 1,33 50 cp 66,50 
Deferasirox 500mg S0274 55,35 07 cp 387,45 

Gosserrelina 10,8 mg 
JA383 866,28 03 amp 2598,84 
JA383 866,28 04 unid 3465,12 
HF318 866,28 05 unid 4331,40 

Pancreatina 25.000 UI 
(Pancrelipase 25.000 
UI) 

802508 1,52 90 caps 136,80 

Penicilamina 250mg 1H054 1,40 100 caps 140,00 
Sac. Hidróxido Férrico 
100mg/Ml 
(Ferro, Sacarato de 
Hidroxido IV 
20mg/ml,IV,Amp.5ml) 

185101 2,86 05  amp 14,30 

Selegilina 5mg 
191408F01 0,70 120 cp 84,00 
271798F03 0,65 120 cp 78,00 

Somatropina 4 UI 

UTX11051 6,99 01 unid 6,99 
UTX11013 6,99 01 unid 6,99 
WFK10016 6,99 01 unid 6,99 
UTX12015 6,99 115 amp 803,85 

Toxina Botulínica Tipo 
A 100U 

20111003 368,98 05 fr/amp 1844,90 
E06706 420,00 01 fr/amp 420,00 

Total R$ 
67.042,08 



Quando não identificado o lote indicado na tabela anterior, nas duas planilhas de entrada dos 
exercícios de 2012 e 2013, o custo unitário foi considerado o menor preço entre os lotes de 
medicamentos correspondentes constantes nas duas planilhas citadas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Instada a se manifestar por meio do Ofício nº 21.187/2014/CGU-R/SC, de 21 de agosto de 
2014, a Unidade apresentou manifestação, por meio da Informação Técnica nº 36/14, de 02 
de setembro de 2014, como segue: 
 
“A SES/SC tenta trabalhar com perda zero por considerar importante este tipo de gestão, 
porém, a movimentação é muito grande de medicamentos em nosso Estado, em 2013 foram 
atendidos 96.260 pacientes, com a movimentação financeira de R$ 210.371.446,73. Em 
todos manuais técnicos que utilizamos referente à movimentação de estoque, sempre é 
relembrado que o primeiro que sai é o primeiro que vence. Verificamos que alguns destes 
itens foram devolvidos ao almoxarifado pelos nossos centros de distribuição espalhados por 
Santa Catarina. Os responsáveis por estes centros também são orientados para evitar o 
vencimento, sempre entregando o Lote do medicamento que está com a validade mais curta 
ao paciente. 

Os medicamentos do Grupo 1B, cuja compra é de responsabilidade do Estado, e, portanto 
temos contato direto com os fornecedores, foi solicitada a troca dos seguintes medicamentos: 

 

MEDICAMENTO QUANTIDADE AÇÃO 

Danazol 100mg 50cp 

Recebimento do 
medicamento pela Guia de 
Entrada nº 1092014 (anexo 
I) 

Deferasirox 500mg 07 cp 
E-mail da Novartis com o 
compromisso de troca 
(anexo I) 

Gosserelina 10,8 mg 12 frascos 

E-mail da Victória 
Produtos Hospitalares com 
o compromisso de troca. 
(anexo I) 

Alfapoetina 1.000UI 120 frascos 

E-mail da Sulmedic Com. 
Medicamentos com o 
compromisso de troca. 
(anexo I) 

   

O medicamento Bromocriptina 2,5 mg, com perda 28.756 cp pode ser entendida por questões 
técnicas que apresentamos agora. O medicamento Bromocriptina 2,5mg é fornecido no 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para Hiperprolactinemia (CID-10 
E22.1), com a quantidade máxima mensal de 868 comprimidos. É um medicamento que, 
segundo relatos médicos, apresenta muitos efeitos colaterais. Esse fato fez com que muitos 



pacientes, ao longo dos anos, migrassem para o medicamento Cabergolina 0,5mg, 
quantidade máxima mensal 310 comprimidos . 

 

Mês/ Ano Consumo Bromocriptina 
2,5mg 

Consumo Cabergolina 
0,5mg 

Julho/2012 9.600 cp 4.900 cp 

Agosto/2013 6.700 cp 5.600 cp 

Julho/2014 4.900 cp 6.700 cp 

 

O mesmo medicamento também era fornecido no Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica para Doença de Parkinson (CID-10 G20), com quantidade máxima mensal 868 
comprimidos. Em julho/2013 houve a exclusão deste medicamento para tratamento da 
Doença de Parkinson, segundo a Portaria GM/MS 1.554/2013 a SES deveria excluir os 
pacientes até janeiro/2014. 

No que se refere à constatação desta auditoria de 40 frascos de Alfapoetina 1.000UI, 09 
frascos de Alfapoetina 3.000 UI e 25 frascos de Alfapoetina 10.000 UI  medicamentos 
usados dentro do Componente Especializado para o tratamento da anemia  da Insuficiência 
Renal Crônica, temos as seguintes considerações a fazer: 

1. Os prescritores deixaram de prescrever o medicamento nas concentrações referidas, 
preferindo a concentração 4.000 UI por facilitar a aplicação do medicamento no 
paciente; 

2. Passaram então a prescrever, na sua grande maioria, Alfapoetina 4.000UI, conforme 
pode ser verificado no banco de dados do SISMEDEX; 

3. Esta Diretoria tem grande preocupação com o uso racional de medicamentos, visando 
o bem estar do paciente e a economia. 

Como exemplo, no caso específico da Alfapoetina e Hidróxido de Ferro, desenvolvemos um 
trabalho experimental em 2011, na Farmácia Escola de Florianópolis, onde fizemos a revisão 
de todos os pacientes em uso destes medicamentos, baseados nos critérios de monitoramento 
do PCDT/MS, com os seguintes resultados: 

Redução de consumo de Alfapoetina 2.000UI- 31,2%, Alfapoetina 4.000UI- 21% e 
Hidróxido de Ferro – 41,2%. 

Este trabalho de 2011 foi estendido para todo Estado, nos anos subseqüentes, para que o uso 
racional de medicamentos fosse entendido como uma das bandeiras da Assistência 
Farmacêutica”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade informa que toma precauções para minimizar a perda de medicamentos por 
vencimento do prazo de validade. Além disso, a Unidade informa que ocorreu a diminuição 
da frequência de utilização de alguns medicamentos específicos, por razões distintas. No 
entanto, o vencimento de medicamentos também pode estar relacionado ao recebimento de 
medicamentos com pouco prazo de validade. Dessa forma, é importante que a Unidade 
aperfeiçoe o monitoramento dos casos de vencimento de validade de medicamentos, de 



forma a sanar eventuais fragilidades que estejam contribuindo para a perda de medicamentos 
por vencimento da validade. 
 
Por meio do documento CI nº 101/2014, de 08/09/2014, a Unidade informou que: 
 
“Os medicamentos listados e apontados são provenientes das unidades Regionais de Saúde 
do Estado. Seus registros estão reunidos no Almoxarifado Central em função do descarte ser 
centralizado (visto que deve ser feito para empresa especializada em coleta de resíduos dos 
serviços de saúde)”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar medidas voltadas à obtenção do ressarcimento dos recursos 
federais indevidamente empregados, suspendendo a transferência de recursos financeiros, se 
for o caso, e instaurando TCE quando esgotadas as medidas administrativas internas sem 
obtenção do ressarcimento pretendido, conforme preceitua o art. 4º da Instrução Normativa 
TCU nº 71/2012, e inscrevendo o gestor no Cadastro Informativo dos créditos não quitados 
(CADIN), de acordo com o disposto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
 
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. Programação da aquisição dos medicamentos do grupo 1B. 
 
Fato 
 
As aquisições dos medicamentos do grupo 1B são programadas com base no consumo 
previsto para o mês subsequente, apresentado no Mapa de Programação extraído do 
SISMEDEX - Programa de Gerenciamento do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica. Cerca de três meses antes do vencimento das atas de preços vigentes é emitido 
o Mapa de Programação. O consumo previsto para o mês subsequente indicado no Mapa de 
Programação é multiplicado por doze e acrescentado 20% a este valor, que corresponde ao 
crescimento médio da demanda verificado pelo órgão ao longo dos anos. 
  
##/Fato## 

 
2.2.2. Condições de armazenagem dos medicamentos dos grupos 1A e 1B. 
 
Fato 
 



Em vistoria realizada ao local de armazenagem dos medicamentos do grupo 1A e 1B 
observamos que o local possui controle de temperatura, com a existência de condicionadores 
de ar Split e registro de temperatura de maneira constante. No entanto, foi possível perceber 
no controle de registro da temperatura dos cinco primeiros dias de agosto que a mesma 
atingiu valores máximos de 26 °C durante dois dias consecutivos, ou seja, 6°C acima da 
temperatura constante recomendada de 20°C. Os medicamentos estão armazenados em 
estrados e estantes, com a livre circulação de pessoas e equipamentos, exceto nas estantes 
colocadas próximas às paredes. Observamos também que existe uma divisória no 
almoxarifado destinada a medicamentos controlados, com acesso restrito de pessoas.  
Quanto aos medicamentos termolábeis armazenados em câmara fria, com temperatura 
controlada entre 2 e 8°C, se encontram empilhados dificultando a livre circulação do ar frio 
entre as diversas embalagens contidas nos mesmos.  
O almoxarifado vistoriado também apresenta fragilidades no sistema de segurança contra 
incêndios, com extintores sem a adequada sinalização da localização, ou com acesso 
dificultado. A empilhadeira utilizada no almoxarifado não possui cabine de proteção 
colocando em risco as pessoas que precisam utilizá-la. Também foram observados aberturas 
no teto que podem permitir a entrada de roedores, insetos e outros animais. 
A seguir registro fotográfico do almoxarifado utilizado pela Secretaria Estadual de Saúde 
para a armazenagem dos medicamentos 1A e 1B. 
 

Medicamentos armazenados em estrados e 
estantes, com a livre circulação de pessoas 
e equipamentos. 

Condicionadores de ar Split. 



Geladeiras Câmara Fria 
 

Estante da direita próxima à parede. Detalhe do espaço entre a estante e a 
parede. 

Medicamentos termolábeis empilhados 
dentro da câmara fria. 

 

 



Aberturas no teto do almoxarifado. Mangueira para incêndio atrás de estantes. 

Detalhe da porta do sistema de incêndio, 
parcialmente obstruída por estante. 

Extintor sem sinalização 

Extintor sem sinalização Extintor sem sinalização 
 



 
Empilhadeira de medicamentos 

 
Empilhadeira sem a cabine de proteção 

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento CI nº 101/2014, de 08/09/2014, a Unidade apresentou justificativas, 
de acordo com os itens a seguir: 
 
1 – Quanto à temperatura recomendada no local de armazenagem dos medicamentos: 
 
“Segundo Nelly Marin et al. Assistência Farmacêutica para gerentes municipais, Rio de 
Janeiro: OPAS/OMS, p.200, 2003. 
‘Os medicamentos devem ser armazenados em locais ventilados, a maioria deles à 
temperatura ambiente em torno de 25ºC, sendo aceitável uma variação no intervalo entre 
15ºC-30ºC’. 
Conforme Manual : Boas Práticas para Estocagem de Medicamentos – Central de 
Medicamentos – CEME/Ministério da Saúde, p.11 e 12, 1990, temos: 
 
‘...14. Estocagens de medicamentos termolábeis 
 
Para os medicamentos que não podem sofrer variações excessivas de temperatura, além das 
recomendações do item 13, devem ser observadas as seguintes: 
 
14.1 – O local de estocagem deve manter uma temperatura constante, ao redor de 20º C (+/- 
2º). 
 
14.2 – As medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira constante e segura, com 
registros escritos’. 
 
Desta forma, acatamos parcialmente a ponderação, pois, medicamentos termolábeis estão 
armazenados em câmara refrigerada onde a temperatura varia entre 02ºC e 08 ºC e 



entendemos que no entorno da câmara deveríamos encontrar temperatura de 20 ºC. Para isto 
estamos avaliando a implantação de um novo modelo logístico para a armazenagem e 
Distribuição de medicamentos na Secretaria de Estado da Saúde de SC e para este caso está 
previsto a implementação de sistemas de ajuste automático e alerta de oscilação de 
temperatura”. 
 
2 – Quanto aos medicamentos termolábeis armazenados em câmara fria: 
 
“Acatamos o apontamento e já estamos providenciando a locação de mais um container 
refrigerado (Edital nº 2674/2014) o que entendemos ser necessário para suprir a demanda 
atual e também, conforme exposto anteriormente está previsto a ampliação da capacidade de 
armazenagem de termolábeis, bem como a melhoria do layout”. 
 
3 – Quanto às fragilidades no sistema de segurança contra incêndios: 
 
“Acatamos o apontamento e estamos providenciando os ajustes e correções necessárias a 
fim de atender a NR-23 - Proteção Contra Incêndio”. 
 
4 – Quanto à falta de proteção na empilhadeira: 
 
“Utilizamos empilhadeira elétrica Patolada com elevação máxima de 5 metros com limite de 
carga controlado, que entendemos ser equipamento adequado à operação atual, porém está 
previsto a substituição por equipamento maior e que atenda ao máximo a segurança do 
operador com a implantação do novo logístico”. 
 
5 – Quanto às aberturas observadas no teto: 
 
“A abertura observada no teto é especificamente no forro térmico de isopor, que está 
aguardando reparo. Não há abertura no telhado para o ambiente externo desta forma não há 
a possibilidade de entrada de roedores, insetos ou pássaros por este local”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em linhas gerais, a Unidade reconhece total ou parcialmente os problemas apontados e 
informa que irá tomar providências para sanar as impropriedades. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.3. Há controle de estoque na Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, mas 
foram observadas divergências entre os quantitativos registrados no controle e a 
contagem física. 
 
Fato 
 
A Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina faz controle de estoque informatizado na 
entrada e saída dos medicamentos. Mesmo assim, observamos divergências entre o 
quantitativo físico e o registrado no sistema, de 13 medicamentos de um total de 24 
vistoriados, conforme tabela a seguir: 
 



Medicamento Unidade Lote 
Registro do 

Controle 
(A) 

Contagem 
Física (B) 

Diferença 
Percentual 
((B-A)/A) 

Amantadina 100 mg Comprimido 315975 25.610 25.730 0,47% 

Clobazam 10mg Comprimido 415291 820 760 -7,32% 

Clozapina 100mg Comprimido Todos 176.330 175.900 -0,24% 

Danazol  100mg Cápsula 3w0062 6.450 5.950 -7,75% 

Donepezila 10mg Comprimido Todos 27.512 32.200 17,04% 

Entacapone 200mg Comprimido 587724 1.980 2.170 9,60% 

Octreotida lar 10mg  Ampola S0046 92 98 6,52% 

Octreotida lar 20mg  
Frasco/ 
ampola 

S0187a 47 54 14,89% 

Octreotida lar 30mg  
Frasco/ 
ampola 

S0248 45 49 8,89% 

Olanzapina 10mg Comprimido Todos 179.687 179.360 -0,18% 

Pramipexol 1 mg  Comprimido Boeh9798 89.790 89.835 0,05% 

Quetiapina 100mg Comprimido Todos 136.692 136.752 0,04% 

Selegilina 5 mg  Comprimido 145384a 20.460 20.500 0,20% 

 
Dos treze medicamentos indicados na tabela acima, cinco deles tiveram movimentações nos 
dias 05 e 06 de agosto de 2014 (período da vistoria), conforme tabela abaixo: 
 

Medicamento Data Trans Tipo Quantidade Lote 

Donepezil, cloridrato 10 mg 05/08/14 Saída 
-5.376 92070 

Donepezil, cloridrato 10 mg 06/08/14 Saída 
-3.696 92071 

Entacapone 200mg 05/08/14 Saída -240 587724 

Octreotida 10 mg 06/08/14 Saída -1 S0046 

Olanzapina 10 mg  05/08/14 Saída -36 14061455 

Olanzapina 10 mg  06/08/14 Saída -22 14061455 

Quetiapina 100 mg  05/08/14 Saída -112 13070238 

Quetiapina 100 mg  06/08/14 Saída -280 13070238 

 



Como o lançamento no sistema ocorre posteriormente à movimentação física do 
medicamento, os cinco medicamentos indicados na tabela acima podem representar variação 
do percentual indicado na primeira tabela. 
  
##/Fato## 

 
2.2.4. Os medicamentos do grupo 1B analisados (19) foram entregues ao Estado pelos 
laboratórios, conforme pactuado. 
 
Fato 
 
Na análise do registro de entrada de 19 medicamentos observamos que os mesmos foram 
entregues à Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina pelos laboratórios, conforme 
pactuado nos instrumentos contratuais. 
  
##/Fato## 

 
2.2.5. Sobre a conformidade dos LME apresentados. 
 
Fato 
 
Todos os 172 LME apresentados estão em conformidade com os dados da Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade relativos à substância, quantidade e CID. 

  
##/Fato## 

 
2.2.6. Armazenamento inadequado dos medicamentos na unidade de dispensação de 
medicamentos especializados do município de Florianópolis/SC. 
 
Fato 
 
Na vistoria realizada em 17/07/2014 na sala de armazenamento dos medicamentos da 
Unidade (Farmácia Escola da UFSC) constataram-se as seguintes situações indesejáveis: 

a) Existência de caixas de medicamentos em contato direto com paredes de alvenaria, 
com risco de absorção de umidade da parede e consequente diminuição da vida útil 
do medicamento; 

b) Ausência de controle confiável da temperatura dos refrigeradores. 

De acordo com informação prestada pela farmacêutica responsável pela Unidade, os 
termômetros que registram as temperaturas dos refrigeradores não têm apresentado dados 
confiáveis, razão pela qual não estariam sendo efetuados os registros manuais diários de 
temperatura em planilha de controle.  

A situação verificada gera insegurança quanto à manutenção da temperatura adequada para 
os medicamentos que necessitam de refrigeração. 

  
##/Fato## 

 
3. Conclusão 

 



Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais pelo 
gestor estadual não está adequada no que diz respeito aos seguintes aspectos:  
- disponibilização ininterrupta de medicamento aos pacientes cadastrados, vez que foram 
observados casos de desabastecimento de medicamentos na unidade de dispensação, com 
prejuízo à continuidade do tratamento dos pacientes; 
- cumprimento do período mínimo de validade dos medicamentos nas aquisições bem como 
planejamento das aquisições e/ou gerenciamento das distribuições, vez que foram 
identificados casos de descarte de medicamentos por expiração do prazo de validade.  
 
Tais pontos exigem atuação por parte do gestor federal para buscar a regularização junto ao 
gestor estadual. 
 
Além disso, foram identificados os seguintes aspectos no âmbito de atuação do próprio 
Ministério da Saúde, que demandam análise por parte do gestor federal: 
 
- sistemática adotada de ajustes nas quantidades mensais faturadas como forma de contornar 
deficiência do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) para inserir a posologia 
indicada nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; 

- regulamentos que limitam a quantidade de dispensação da medicação em desacordo com 
as prescrições médicas e protocolos de tratamento. Enquanto estes preveem a dosagem de 
medicação em base semanal, os regulamentos do Ministério da Saúde limitam a quantidade 
a ser dispensada de medicamento em base mensal. 


