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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14/07/2014 a 25/07/2014 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 São Paulo/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em 
nível ambulatorial, dentro da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, cujas linhas de 
cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 
Ministério da Saúde. 

Para a execução do trabalho foram adotadas as seguintes ações: 

- análise dos processos de aquisição dos medicamentos; 

- visita ao almoxarifado central da Secretaria Estadual de Saúde e às unidades de distribuição 
dos medicamentos para verificação do recebimento, armazenamento, distribuição e o 
controle dos medicamentos; 

- entrevista com pacientes da amostra para verificar a efetiva entrega dos medicamentos. 

 

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. Avaliação dos quantitativos recebidos pela Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Fato 
 
A Secretaria Estadual de Saúde recebeu todas as apresentações farmacêuticas 
(medicamentos) enviadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde – SCTIE/MS, conforme as condições contratuais definidas para a 
entrega. 
  
##/Fato## 

2.1.2. Ausência de documentação nos processos de Autorizações para Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC). 
 
Fato 
 
Dos 226 processos de Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) 
analisados, em 24 deles (correspondendo a 10,62% do total) houve ausência de Laudos para 
Solicitação, Avaliação e Autorização e Medicamentos Especializados (LME) e de receitas 
médicas, conforme detalhamento a seguir: 
 
a) Ambulatório Médico de Especialidades - AME Maria Zélia. 
 

Número da 
APAC 

Descrição Procedimento Documentação Pendente  

3513239593985 Calcitriol 0,25 mcg (por capsula) LME, receita médica. 

3513239594040 Genfibrozila 600 mg (comprimido) LME, receita médica. 

3513245502657 Calcitriol 1,0 mcg injetável LME, receita médica. 

3513245502635 Sevelamer 800 mg LME, receita médica. 

3513239540790 Calcitriol 1,0 mcg injetável LME, receita médica. 

3513239569312 Risperidona 1 mg (por comprimido) LME, receita médica. 

3513236220770 Brinzolamida 1,0% solução oftálmica LME, receita médica. 

 
Conforme informação da Associação para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), para 
disponibilização da documentação dessas APAC há necessidade de maior tempo para 
pesquisa, pois os prontuários dos pacientes assistidos na unidade de farmácia estão 
armazenados em guarda externa com serviços de empresa terceirizada. 
 
 



b) Centro de Saúde Vila Mariana. 
 

Número da 
APAC 

Descrição Procedimento Documentação Pendente  

3513233328726 Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) LME. 

3513233327000 
Micofenolato de sódio 360 mg (por 

comprimido) 
LME, receita médica. 

3513233280821 Atorvastatina 20 mg LME, receita médica. 

3513233331146 
Micofenolato de sódio 360 mg (por 

comprimido) 
LME. 

3513233376389 
Alfaepoetina 4.000 ui injetável (por frasco-

ampola) 
LME. 

3513233376367 
Micofenolato de sódio 360 mg (por 

comprimido) 
LME. 

 
Em relação à Unidade de Farmácia do Centro de Saúde Dr. Lívio Amato (CSI Vila Mariana), 
não houve justificativas para não disponibilização da documentação dessas APAC 
relacionadas, pois segundo Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM), a gestão da Unidade de Farmácia dessa unidade foi iniciada em 05/03/2014. 
 
 
c) Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. 
 

Número da 
APAC 

Descrição Procedimento Documentação Pendente  

3513230479506 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) LME, receita médica. 

3513230452787 
Alfaepoetina 10.000 ui injetável (por 

frasco-ampola) 
LME, receita médica. 

3513230452765 
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa 

preenchida) 
LME, receita médica. 

3513230452809 
Alfapeginterferona 2a 180mcg (por seringa 

preenchida) 
LME, receita médica. 

3513230468132 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg 

pó inalante 
LME, receita médica. 

3513230477625 Atorvastatina 20 mg LME, receita médica. 

3513230476790 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg 

pó inalante (por frasco de 60 doses) 
LME, receita médica. 

 
Segundo a Diretoria Técnica do Núcleo de Farmácia do Hospital do Servidor Público 
Estadual, a documentação das referidas APAC não foram disponibilizadas devido ao período 
de reformas nas dependências do hospital. 
 
 
d) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 



Número da 
APAC 

Descrição Procedimento Documentação Pendente  

3513236721930 Quetiapina 25 mg (por comprimido) LME. 

3513236724591 Gabapentina 300 mg LME. 

3513242662842 Lamotrigina 25 mg LME. 

3513242662853 Olanzapina 10 mg LME. 

 
A Divisão de Farmácia do hospital apresentou APAC dos referidos pacientes, porém 
distintas das solicitadas para verificação.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício CCTIES nº 1.643/2014, de 15/08/2014, a Coordenadoria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“De acordo com o Art. 22 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, a execução do CEAF envolve 
as etapas de solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade 
do tratamento. Para cada uma destas etapas, exige-se um rol de documentos específicos, 
conforme segue:  
 
- Solicitação (Art. 27 a 29 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013)  
‘§ 1º Para a solicitação, será obrigatória a presença do paciente ou seu responsável e a 
apresentação dos seguintes documentos do paciente:  
I - cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS);  
II - cópia de documento de identidade, cabendo ao responsável pelo recebimento da 
solicitação atestar a autenticidade de acordo com o documento original de identificação;  
III - Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido;  
IV - prescrição médica devidamente preenchida;  
V - documentos exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na 
versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado; e 
VI - cópia do comprovante de residência.’  
 
- Avaliação e Autorização (Art. 30 a 35 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013)  
‘Parágrafo único. A avaliação [e autorização] será realizada utilizando os campos referentes 
à avaliação contidos no LME, [...].’  
 
- Dispensação (Art. 36 a 44 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013)  
‘No ato da dispensação, o recibo de dispensação do medicamento será devidamente 
preenchido e assinado.’  
 
- Renovação da Continuidade do Tratamento (Art. 45 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013))  
‘Art. 45. Para a renovação da continuidade do tratamento serão obrigatórios os seguintes 
documentos do paciente:  
I - LME adequadamente preenchido, de acordo com as instruções apresentadas no Anexo V;  
II - prescrição médica contendo as informações exigidas na legislação vigente; e  



III - documentos para monitoramento do tratamento estabelecidos nos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a 
doença e o medicamento solicitado.’  
 
Conforme Art. 40 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, exige-se o arquivo dos documentos 
relacionados às etapas de execução do CEAF pela unidade responsável pela dispensação dos 
medicamentos:  
‘Art. 40. 1 (uma) via do LME, os recibos de dispensação dos medicamentos e os documentos 
descritos no art. 27 serão mantidos em arquivo pela unidade responsável pela dispensação.’  
 
O diagnóstico situacional do arquivo de documentos das FME3 identificou que: 
1. As etapas de solicitação, avaliação e autorização de procedimentos do CEAF geram em 
média 17 folhas de arquivo por paciente novo, cadastrado na FME.  
2. A etapa de dispensação gera 01 folha de arquivo por paciente, a cada atendimento;  
3. A etapa de renovação da continuidade do tratamento gera em média 10 folhas de arquivo 
por paciente.  
 
Este levantamento também demonstrou que, dos pacientes atendidos mensalmente pelas 
FME, aproximadamente:  
1. 4% se enquadram na situação 1;  
2. 75% se enquadram na situação 2;  
3. 21% se enquadram na situação 3.  
 
Desta forma, considerando que são atendidos em média 653 mil pacientes do CEAF por mês, 
a execução deste Programa, em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.554/2013, gera em 
torno de 2,3 milhões de novas folhas para arquivo por mês nas FME (Quadro 01).  
 
Quadro 01. Estimativa do arquivo gerado (nº médio de folhas) pelas FME, mensalmente, para 
execução do CEAF. 
 

Etapas da Execução do CEAF 
Pacientes envolvidos / mês 

Arquivo gerado (nº médio de 
folhas) 

% Quantidade Por paciente Por mês 
Solicitação 
Avaliação 
Autorização 

4 26.120 17 444.040 

Dispensação 75 489.750 1 489.750 
Renovação da continuidade do 
tratamento 

21 137.130 10 1.371.300 

Total 100 653.000 - 2.305.090 

 
A SES/SP realiza a guarda descentralizada dos documentos, sendo cada FME responsável 
pelo arquivo dos documentos gerados em sua operação.  
 
A Portaria Ministerial é clara quanto à obrigatoriedade de manutenção dos arquivos gerados 
nas FME, entretanto não se tem um posicionamento formal do Ministério da Saúde ou dos 
órgãos de controle quanto ao tempo de guarda dos documentos. Desta forma, o arquivo 
relacionado às etapas de execução do CEAF configura-se um problema para a SES/SP.  
 
Apesar das dificuldades enfrentadas quanto à limitação de espaço físico e recursos humanos 
para manutenção do arquivo do CEAF, conforme Ofício nº 19235/2014 GAB/CGU-Regional-
SP/CGU/PR, dos 226 processos de Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade 



(APAC) analisados, foi apresentado pela SES/SP aproximadamente 90% dos documentos 
necessários e comprobatórios da efetiva dispensação dos medicamentos, evidenciando que 
ser uma prática deste órgão a execução do CEAF em conformidade com a Portaria GM/MS 
nº 1.554/2014.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante manifestação da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo dos 226 processos de Autorizações 
para Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) analisados, em 24 deles (correspondendo 
a 10,62% do total) houve ausência de Laudos para Solicitação, Avaliação e Autorização e 
Medicamentos Especializados (LME) e de receitas médicas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que determine as SES a manter o processo dos 
pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, conforme artigo 27 da 
Portaria nº1.554/2013. 
 
 
2.1.3. Ausência de recibos de dispensação dos medicamentos com assinaturas dos 
pacientes atendidos pelo Programa. 
 
Fato 
 
Dos 226 processos de Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) 
analisados, 75 deles (correspondendo a 33,18% do total) referem-se aos atendimentos do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 
Verificou-se a Unidade não adota o modelo de Recibo de Medicamentos Especializados 
(RME), conforme Anexo VI da Portaria GM/MS nº 1.554/2013.  
 
A Divisão de Farmácia do Hospital informou o seguinte: “Atualmente o recebimento do 
medicamento fica comprovado pela emissão eletrônica da ficha técnica de dispensação 
obrigatória em cada dispensação realizada ao paciente e arquivada eletronicamente. Esta 
ficha individualizada contém todos os dados da prescrição e quantidade dispensada, data 
da próxima consulta médica e data para nova retirada dos medicamentos na farmácia”. 
 
Com isso, há ausência de recibos de dispensação dos medicamentos contendo assinaturas 
dos pacientes (usuários, representantes, responsáveis legais) atendidos pelo Programa para 
processamento mensal das respectivas APAC no Sistema SIA/SUS. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício CCTIES nº 1.643/2014, de 15/08/2014, a Coordenadoria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
apresentou a seguinte manifestação: 
“Realizou-se a publicação do Comunicado CEAF/GAF/CCTIES Nº 10/2014 (Anexo 4), 
reiterando a obrigatoriedade de todas as Farmácias de Medicamentos Especializados 



cumprirem na integralidade as regras de execução do CEAF, em consonância com a Portaria 
GM/MS nº 1.554/2013.  
À Divisão de Farmácia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo fora ainda encaminhado o Ofício CCTIES nº 1.521/2014 (Anexo 5), 
solicitando a tomada de providências em caráter de urgência para que a Portaria GM/MS 
nº 1.554/2013 seja cumprida na integra.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Segundo a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em relação à Divisão de Farmácia do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi solicitada a tomada 
de providências em caráter de urgência para cumprimento integral da Portaria GM/MS nº 
1.554/2013. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que encaminhe ao Fundo Nacional de Saúde as 
informações a respeito das Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) faturadas 
sem a respectiva comprovação de execução no intuito de instaurar procedimento 
administrativo visando o ressarcimento de recursos financeiros e, no caso de medicamentos  
do  Grupo 1A, seja realizada a glosa na próxima remessa a ser realizada pelo MS, nas 
situações em que não foi identificada a efetiva dispensação dos insumos aos pacientes. 
 
 
2.1.4. Ausência de Recibos de Medicamentos Especializados (RME) nos processos de 
Autorizações para Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC). 
 
Fato 
 
Dos 226 processos de Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) 
analisados, em 17 deles (correspondendo a 7,52% do total) houve ausência de Recibo de 
Medicamentos Especializados (RME), conforme detalhamento a seguir: 
 
a) Ambulatório Médico de Especialidades - AME Maria Zélia. 
 

Número da APAC Descrição Procedimento Documentação Pendente  

3513239594040 Genfibrozila 600 mg (comprimido) RME (dez/2013). 

 
Conforme informação da Associação para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), para 
disponibilização da documentação dessas APAC há necessidade de maior tempo para 
pesquisa, pois os prontuários dos pacientes assistidos na unidade de farmácia estão 
armazenados em guarda externa com serviços de empresa terceirizada. 
 
 
b) Centro de Saúde Vila Mariana. 
 



Número da APAC Descrição Procedimento 
Documentação 

Pendente  

3513233280821 Atorvastatina 20 mg RME (dez/2013). 

3513233376389 
Alfaepoetina 4.000 ui injetável (por 

frasco-ampola) 
RME (dez/2013). 

3513233376367 
Micofenolato de sódio 360 mg (por 

comprimido) 
RME (dez/2013). 

 
Em relação à Unidade de Farmácia do Centro de Saúde Dr. Lívio Amato (CSI Vila Mariana), 
não houve justificativas para não disponibilização da documentação dessas APAC 
relacionadas, pois segundo Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM), a gestão da Unidade de Farmácia dessa unidade foi iniciada em 05/03/2014. 
 
 
c) Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. 
 

Número da APAC Descrição Procedimento Documentação Pendente 

3513230479506 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) RME (dez/2013). 

3513230452787 
Alfaepoetina 10.000 ui injetável (por 

frasco-ampola) 
RME (dez/2013). 

3513230452765 
Adalimumabe 40 mg injetável (por 

seringa preenchida) 
RME (dez/2013). 

3513230452809 
Alfapeginterferona 2a 180mcg (por 

seringa preenchida) 
RME (dez/2013). 

3513230468132 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 

mcg pó inalante 
RME (dez/2013). 

3513230477625 Atorvastatina 20 mg RME (dez/2013). 

3513239272587 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) RME (dez/2013). 

3513230462181 
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de 

desintegração lenta) 
RME (dez/2013). 

3513230476790 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 

mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) 
RME (dez/2013). 

 
Segundo a Diretoria Técnica do Núcleo de Farmácia do Hospital do Servidor Público 
Estadual, a documentação das referidas APAC não foram disponibilizadas devido ao período 
de reformas nas dependências do hospital. 
 
 
d) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 

Número da APAC Descrição Procedimento Documentação Pendente  

3513236721930 Quetiapina 25 mg (por comprimido) RME (dez/2013) 



3513236724591 Gabapentina 300 mg RME (dez/2013). 

3513242662842 Lamotrigina 25 mg RME (jan/2014). 

3513242662853 Olanzapina 10 mg RME (jan/2014). 

 
A Divisão de Farmácia do hospital apresentou APAC dos referidos pacientes, porém 
distintas das solicitadas para verificação.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício CCTIES nº 1.643/2014, de 15/08/2014, a Coordenadoria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“De acordo com o Art. 22 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, a execução do CEAF envolve 
as etapas de solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade 
do tratamento. Para cada uma destas etapas, exige-se um rol de documentos específicos, 
conforme segue:  
 
- Solicitação (Art. 27 a 29 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013)  
‘§ 1º Para a solicitação, será obrigatória a presença do paciente ou seu responsável e a 
apresentação dos seguintes documentos do paciente:  
I - cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS);  
II - cópia de documento de identidade, cabendo ao responsável pelo recebimento da 
solicitação atestar a autenticidade de acordo com o documento original de identificação;  
III - Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido;  
IV - prescrição médica devidamente preenchida;  
V - documentos exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na 
versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado; e 
VI - cópia do comprovante de residência.’  
 
- Avaliação e Autorização (Art. 30 a 35 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013)  
‘Parágrafo único. A avaliação [e autorização] será realizada utilizando os campos referentes 
à avaliação contidos no LME, [...].’  
 
- Dispensação (Art. 36 a 44 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013)  
‘No ato da dispensação, o recibo de dispensação do medicamento será devidamente 
preenchido e assinado.’  
 
- Renovação da Continuidade do Tratamento (Art. 45 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013))  
‘Art. 45. Para a renovação da continuidade do tratamento serão obrigatórios os seguintes 
documentos do paciente:  
I - LME adequadamente preenchido, de acordo com as instruções apresentadas no Anexo V;  
II - prescrição médica contendo as informações exigidas na legislação vigente; e  
III - documentos para monitoramento do tratamento estabelecidos nos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a 
doença e o medicamento solicitado.’  
 



Conforme Art. 40 da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, exige-se o arquivo dos documentos 
relacionados às etapas de execução do CEAF pela unidade responsável pela dispensação dos 
medicamentos:  
‘Art. 40. 1 (uma) via do LME, os recibos de dispensação dos medicamentos e os documentos 
descritos no art. 27 serão mantidos em arquivo pela unidade responsável pela dispensação.’  
 
O diagnóstico situacional do arquivo de documentos das FME3 identificou que: 
1. As etapas de solicitação, avaliação e autorização de procedimentos do CEAF geram em 
média 17 folhas de arquivo por paciente novo, cadastrado na FME.  
2. A etapa de dispensação gera 01 folha de arquivo por paciente, a cada atendimento;  
3. A etapa de renovação da continuidade do tratamento gera em média 10 folhas de arquivo 
por paciente.  
 
Este levantamento também demonstrou que, dos pacientes atendidos mensalmente pelas 
FME, aproximadamente:  
1. 4% se enquadram na situação 1;  
2. 75% se enquadram na situação 2;  
3. 21% se enquadram na situação 3.  
 
Desta forma, considerando que são atendidos em média 653 mil pacientes do CEAF por mês, 
a execução deste Programa, em consonância com a Portaria GM/MS nº 1.554/2013, gera em 
torno de 2,3 milhões de novas folhas para arquivo por mês nas FME (Quadro 01).  
 
Quadro 01. Estimativa do arquivo gerado (nº médio de folhas) pelas FME, mensalmente, para 
execução do CEAF. 
 

Etapas da Execução do CEAF 
Pacientes envolvidos / mês 

Arquivo gerado (nº médio de 
folhas) 

% Quantidade Por paciente Por mês 
Solicitação 
Avaliação 
Autorização 

4 26.120 17 444.040 

Dispensação 75 489.750 1 489.750 
Renovação da continuidade do 
tratamento 

21 137.130 10 1.371.300 

Total 100 653.000 - 2.305.090 

 
A SES/SP realiza a guarda descentralizada dos documentos, sendo cada FME responsável 
pelo arquivo dos documentos gerados em sua operação.  
 
A Portaria Ministerial é clara quanto à obrigatoriedade de manutenção dos arquivos gerados 
nas FME, entretanto não se tem um posicionamento formal do Ministério da Saúde ou dos 
órgãos de controle quanto ao tempo de guarda dos documentos. Desta forma, o arquivo 
relacionado às etapas de execução do CEAF configura-se um problema para a SES/SP.  
 
Apesar das dificuldades enfrentadas quanto à limitação de espaço físico e recursos humanos 
para manutenção do arquivo do CEAF, conforme Ofício nº 19235/2014 GAB/CGU-Regional-
SP/CGU/PR, dos 226 processos de Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade 
(APAC) analisados, foi apresentado pela SES/SP aproximadamente 90% dos documentos 
necessários e comprobatórios da efetiva dispensação dos medicamentos, evidenciando que 
ser uma prática deste órgão a execução do CEAF em conformidade com a Portaria GM/MS 
nº 1.554/2014.” 



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante manifestação da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo dos 226 processos de Autorizações 
para Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) analisados, em 17 deles (correspondendo 
a 7,52% do total) houve ausência de Recibo de Medicamentos Especializados (RME). 
 
Tendo em vista as 75 APAC referentes aos atendimentos do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que apresenta ausência assinaturas dos 
pacientes (usuários, representantes, responsáveis legais) nos recibos de dispensação dos 
medicamentos especializados, totalizam-se 88 casos de não conformidade nos recibos de 
entrega desses medicamentos: 22 APAC com quantitativos autorizados zerados; 48 APAC 
referentes ao Grupo 2 (sem recurso federal); e 18 APAC referentes a recursos federais, ou 
seja, com indicativo de glosa: 
 

Número da APAC Descrição Procedimento 
Mês de 

Referência 
3513236714064 Rivastigmina 6 mg (por capsula) 12/2013 
3513241945147 Tacrolimo 1 mg (por capsula) 12/2013 
3513242628203 Alfapeginterferona 2a 180mcg (por seringa preenchida) 01/2014 
3513241929285 Somatropina 4 ui injetavel (por frasco-ampola) 01/2014 
3513239741704 Tacrolimo 1 mg (por capsula) 12/2013 
3513245085636 Tacrolimo 1 mg (por capsula) 12/2013 
3513236559195 Pancreatina 25000 ui (por capsula) 12/2013 
3513241928691 Sirolimo 1 mg (por dragea) 12/2013 
3513242589934 Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) 12/2013 
3513241926271 Alfaepoetina 4.000 ui injetavel (por frasco-ampola) 12/2013 
3513241948392 Somatropina 4 ui injetavel (por frasco-ampola) 12/2013 

3513236645523 
Glatiramer 20 mg injetavel (por frasco-ampola ou 

seringa ) 
12/2013 

3513236721930 Quetiapina 25 mg (por comprimido) 12/2013 
3513230452787 Alfaepoetina 10.000 ui injetavel (por frasco-ampola) 12/2013 
3513230452765 Adalimumabe 40 mg ingetavel (por seringa preenchida) 12/2013 
3513230452809 Alfapeginterferona 2a 180mcg (por seringa preenchida) 12/2013 
3513242662853 Olanzapina 10 mg (por comprimido) 01/2014 
3513233376389 Alfaepoetina 4.000 ui injetavel (por frasco-ampola) 12/2013 

 
 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que encaminhe ao Fundo Nacional de Saúde as 
informações a respeito das Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) faturadas 
sem a respectiva comprovação de execução no intuito de instaurar procedimento 
administrativo visando o ressarcimento de recursos financeiros e, no caso de medicamentos  
do  Grupo 1A, seja realizada a glosa na próxima remessa a ser realizada pelo MS, nas 
situações em que não foi identificada a efetiva dispensação dos insumos aos pacientes. 
 
 
2.1.5. Não comprovação de recebimento de medicamentos por beneficiários do 
Programa. 
 



Fato 
 
A equipe entrevistou 130 beneficiários do Programa, sendo que quatro relataram que não 
receberam o medicamento, conforme segue: 

 
Unidade Nº da APAC Procedimento 

Hospital do Servidor 3513230476790 Formoterol 12 MCG + Budesonida 400 mcg 
Hospital do Servidor 3513230462181 Bezafibrato 400 mg 
Hospital do Servidor 3513230477625 Atorvastatina 20 mg 
DRS I – Maria Zélia 3513236188011 Sevelamer 800 mg 

 
Conforme já descrito em item deste Relatório, a documentação obrigatória para a solicitação 
dos medicamentos especializados (LME, Receituário Médico, e Recibos de Dispensação 
assinados) referente aos pacientes SUS ***434***825*** e ***050***776*** não foi 
encaminhada. 
 
Ademais, no caso da paciente SUS ***050***776*** não há registro do medicamento 
solicitado em seu prontuário médico. 
 
Já em relação à paciente SUS ***440***444***, o prontuário assinala encaminhamento 
apenas em março/2013, inexistindo dados referentes ao período da APAC selecionada. O 
Recibo de Dispensação assinado também não foi apresentado. 
 
Cabe observar que para as pessoas atendidas no Hospital do Servidor Público Estadual foi 
feita consulta ao “Sistema de Entrega de Medicamentos”. O Sistema notifica que as 
respectivas APAC´s foram apresentadas.  
 
Ocorre que a informação via Sistema não substitui a apresentação de recibo assinado pelo 
próprio paciente, que é confirmação independente da Instituição para comprovar a 
regularidade da entrega da medicação. Ainda, tem por objetivo evitar fragilidade nos 
controles de dispensação de medicamentos, com eventual baixa do medicamento via sistema, 
sem a efetiva entrega ao beneficiário. 
 
A documentação relativa ao paciente SUS ***440***893***, atendido no DRS I – Maria 
Zélia, encontra-se regular. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da Saúde, CCTIES, 
apresentou a seguinte justificativa, nos termos do Ofício CCTIES nº 1.643/2014, de 15 de 
agosto de 2014: 
 
“Conforme Ofício nº 19235/2014 GAB/CGU-Regional-SP/CGU/PR, dos 132 pacientes 
entrevistados pela Controladoria Geral da União, 97% (128) relataram ter recebido os 
medicamentos do CEAF por intermédio das FME.  
 
Em relação aos pacientes que relataram não ter recebido os medicamentos (3%, 4 
pacientes):  
 



- Paciente com CNS ... – foram apresentados os documentos comprobatórios da dispensação 
dos medicamentos, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 1.554/2014, em tempo 
oportuno; 
 
- Pacientes com CNS ..., CNS ... e CNS ... – se tratam de pacientes cadastrados na FME do 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE). Conforme já 
informado, “a documentação das referidas APAC não foram disponibilizadas devido ao 
período de reformas nas dependências do hospital”.  
 
Ciente da necessidade de aperfeiçoar continuamente os processos de Assistência 
Farmacêutica da SES/SP propõe-se a instituição de Grupo de Trabalho para 
aperfeiçoamento da execução do CEAF no Estado de São Paulo.  
 
Este Grupo de Trabalho será formado por representantes do Grupo de Assistência 
Farmacêutica da CCTIES, Núcleos de Assistência Farmacêutica dos Departamentos 
Regionais de Saúde da Coordenadoria de Regiões de Saúde e das FME, tendo como 
atribuições principais:  
 
1. Apoiar a organização e o desenvolvimento das atividades nas FME da SES/SP;  
2. Fornecer diretrizes e monitorar o desenvolvimento da execução do CEAF no Estado de 
São Paulo, visando o cumprimento da Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, 
bem como promover o acesso e Uso Racional de Medicamentos;  
3. Realizar ações de capacitação relacionadas à Assistência Farmacêutica, com ênfase nas 
etapas de execução do CEAF no Estado de São Paulo;  
4. Disseminar informações técnico-científicas e experiências em sua área de atuação, 
visando solidificar o modelo de Assistência Farmacêutica.  
 
A minuta de Resolução Estadual para formalização do Grupo de Trabalho para 
aperfeiçoamento da execução do CEAF no Estado de São Paulo é apresentada no Anexo V.  
 
Conforme orientações do Ofício nº 19235/2014 GAB/CGU-Regional-SP/CGU/PR, este 
documento será encaminhado em formato impresso e eletrônico (e-mail) à Controladoria 
Regional da União no Estado de São Paulo.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não houve comprovação de entrega de medicamentos para os pacientes SUS 
***434***825***, ***440***444*** e ***050***776***. A responsabilidade pela guarda 
e integridade dos documentos de dispensação se mantém, inclusive durante o período de 
reformas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure as causas da interrupção do tratamento 
do paciente, com as devidas apurações de responsabilidades, se for o caso, tendo em vista 
que a falta de insumos pode ser prejudicial ao paciente. 
 
 
2.2 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 para aquisição dos medicamentos do Grupo 1B. 
 
Fato 
 
Os medicamentos do Grupo 1B são programados segundo histórico de consumo de cada 
medicamento e considerando o aumento progressivo de número de pacientes atendidos pelo 
SUS. 
  
##/Fato## 

 
2.2.2. Aquisição dos medicamentos do Grupo 1B. 
 
Fato 
 
A compra dos dez medicamentos analisados do Grupo 1B obedece ao PMVG e às isenções 
fiscais do ICMS. 
  
##/Fato## 

 
2.2.3. As condições de armazenagem dos medicamentos são adequadas. 
 
Fato 
 
As condições de armazenagem dos medicamentos nas instalações da Secretaria Estadual de 
Saúde são adequadas. 
  
##/Fato## 

 
2.2.4. Avaliação do controle de estoque nos almoxarifados da Secretaria Estadual de 
Saúde. 
 
Fato 
 
Os controles de estoque nas instalações da Secretaria Estadual de Saúde são suficientes, 
efetivos e confiáveis. 
  
##/Fato## 

 
2.2.5. Avaliação das condições de armazenagem nos almoxarifados da Secretaria 
Estadual de Saúde. 
 
Fato 
 



Não se detectou perda ou desvio de medicamentos em razão de inadequada condição de 
armazenagem, ou ausência de controle, tampouco a ocorrência de medicamentos vencidos 
no período examinado. 
  
##/Fato## 

 
2.2.6. Avaliação da disponibilidade de medicamentos do Grupo 1B adquiridos pela 
Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Fato 
 
Os 10 (dez) medicamentos do grupo 1B analisados foram regularmente entregues à 
Secretaria Estadual de Saúde pelos laboratórios, conforme pactuado.  
##/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.  


