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1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14/08 a 19/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)/4705 
- Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica no município de Fortaleza/CE. 
 
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. 
 
Os exames foram realizados por amostragem num total de 193 Autorizações para 
Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade – APAC, com o objetivo de avaliar o 
efetivo acesso dos pacientes aos medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica, tendo sido adotados os seguintes procedimentos para realização 
dos trabalhos de fiscalização: 
 
1) Visita à Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – COASF com a finalidade de obter 
informações acerca da localização das APAC necessárias para análise, além de registros de 
entrada e saída de medicamentos no almoxarifado central e ainda dos dados referentes à 
programação dos medicamentos elaborada para o exercício de 2014; 
 



2) Inspeção nas Unidades de Saúde responsáveis pelo atendimento e distribuição dos 
medicamentos especializados, com o objetivo de analisar a documentação e obter maiores 
informações sobre os pacientes atendidos pelo Programa, a existência de controles 
informatizados da movimentação dos medicamentos e as condições de armazenamento e 
estocagem destes produtos; 
 
3) Contato telefônico com os pacientes beneficiados pelo Programa no intuito de certificar 
o efetivo recebimento dos medicamentos registrados nas APAC emitidas e disponibilizadas 
nas Unidades de Saúde responsáveis pela dispensação destes produtos. 
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. Das 50 dispensações de medicamentos analisadas, 16 recibos de medicamentos 
não foram encontrados no Hospital Geral de Fortaleza. 
 
Fato 
 
Procedida a análise de 50 Autorizações para Procedimentos Ambulatoriais de Alta 
Complexidade – APAC disponibilizadas pela unidade de saúde dispensadora dos 
medicamentos especializados, Hospital Geral de Fortaleza - HGF, constatou-se que as 
autorizações, a seguir relacionadas, foram lançadas e faturadas sem que fosse concluída a 
dispensação total dos medicamentos aos pacientes, em descumprimento aos requisitos 
estabelecidos no Art. 70 da Portaria GM/MS nº 1554/2013: 

Número da 
APAC 

Ano e Mês de 
Competência da 
APAC onde não 

houve 
recebimento do 
medicamento 

Procedimento 
Realizado 

Descrição do Procedimento 
Qtde 

Aprovada 

***32524390** 2013/12 604380011 
Adalimumabe 40 mg injetável (por 
seringa preenchida) 

2 



***32524672** 2013/12 604380038 
Etanercepte 50 mg injetável (por 
frasco-ampola) 

4 

***32524661** 2014/01 604 
Infliximabe 10mg/ml injetável (por 
frasco – ampola com 10 ml) 

3 

***32522329** 2013/10 604360029 Atorvastatina 20 mg (por comprimido) 30 

***32522847** 2013/10/11/12 604340060 Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 180 

***32522803** 2013/10/11/12 604340060 Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 60 

***32524536** 
201312 e 
2014/01/02 

604030061 Pramipexol 1 mg (por comprimido) 90 

***32524342** 
2013/11/12 e 
2014/01 

604010010 Mesalazina 400 mg (por comprimido) 90 

***32522771** 2013/10/11/12 604320086 Sirolimo 1 mg (por dragea) 30 

***32524415** 2013/12 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 120 

***32524377** 2013/12 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32524368** 2014/01 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524369** 
2013/12 e 
2014/01 

604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 



***32524643** 02/01/14 604550014 
Toxina botulinica tipo a 100 ui 
injetável (por frasco-ampola) 

1 

***32524574** 2014/02 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 120 

***32524311** 2014/01 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

 

Cabe ressaltar, dada a relevância do tema, que a dispensação total dos medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Serviço de Farmácia), Código de 
Serviço 125-001, ocorre por meio do correspondente Recibo de Dispensação de 
Medicamentos Especializados – RME, sob pena de a APAC não ter suas despesas 
reconhecidas e certificadas, e que terá por consequência a devolução dos recursos relativos 
a cada procedimento sob o âmbito de tais autorizações.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“Conforme descrito no item anterior, uma vez autorizadas as mesmas somente serão 

financiadas quando ocorre a dispensação durante a alimentação dos sistemas SAI e Hórus. 

 

A saber o estado do Ceará realiza a dispensação para as unidades mensalmente e as 

autorizações são efetuadas trimestralmente: portanto pode acontecer que o paciente não se 

desloque até a unidade de dispensação para receber o segundo ou o terceiro mês: o paciente 

pode tb abandonar o tratamento; ou ter falecido dentro do período.”.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Cabe destacar inicialmente que, conforme definição constante do Art. 36 da Portaria GM/MS 
nº 1554/2013, a etapa da dispensação consiste no ato de fornecer medicamentos previamente 
autorizados. Registre-se que o destinatário desse fornecimento não é a unidade responsável 
pela entrega do medicamento ao usuário, mas, sim,  o paciente ou seu representante (Art. 38 
da Portaria), o qual deverá assinar o Recibo de Dispensação de Medicamentos 
Especializados – RME. 
 
Ademais, o processamento mensal da APAC no Sistema SIA/SUS deverá ser efetivado 
somente a partir da emissão do recibo de dispensação do medicamento contendo a assinatura 
do usuário ou seu representante/responsável legal. 
 
Dessa forma, as APAC só deverão ser processadas acompanhadas dos referidos recibos 
devidamente assinados. 



 
Adicionalmente, em relação à unidade de saúde referida no fato, foi possível evidenciar a 
ausência de uso de um sistema de controle para registro das ações de dispensação dos 
medicamentos de alto custo, uma vez que o sistema Hórus ainda não foi implantado naquele 
hospital. Assim sendo, os controles existentes são feitos por meio de preenchimento de 
planilhas, propiciando a ocorrência de falhas nos registros das dispensações, tais como 
registros intempestivos e inexatos, conforme foi possível detectar nos exames realizados. 
 
Cumpre registrar que, conforme o auditado fez contar de sua manifestação, que ora se 
analisa, as dispensações somente deveriam ser financiadas a partir do lançamento nos 
sistemas SAI e Hórus; e considerando que o HGF não possui sistema informatizado para 
controle das movimentações dos medicamentos de alto custo, isso implica  fragilidades com 
potencial de causar prejuízos financeiros e impactos na eficácia da execução do programa 
fiscalizado, haja vista que não existe uma ferramenta confiável – compreendida como aquela 
capaz de refletir a realidade das entregas/dispensações pari passu a sua ocorrência, para 
verificação das efetivas quantidades entregues aos pacientes atendidos. 
 
Em face de todo o exposto, consideram-se insatisfatórias as justificativas apresentadas pela 
COASF. 
  
##/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's 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. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se à SCTIE que torne obrigatória a utilização do sistema 
HÓRUS ou outro sistema que disponibilize informações compatíveis com o sistema do 
Ministério da Saúde. 
 
 
2.1.2. Controle de estoque na Secretaria Estadual de Saúde (Coasf) e nas unidades 
dispensadoras dos medicamentos do componente especializado do Grupo 1A ineficaz. 
 
Fato 
 
Em visita in loco ao almoxarifado da Farmácia Especializada (CAF), localizada na 
Coordenação de Assistência Farmacêutica (COASF), da Secretaria de Saúde do Estado do 
Ceará – SESA e nos almoxarifados da Farmácia Especializada das unidades dispensadoras 
dos medicamentos abaixo relacionadas, verificou-se, através de análise amostral das fichas 
de registros individuais de estoque de relatório retirado do Sistema Hórus, nos registros 
referentes aos medicamentos do Grupo 1A, que havia inconsistências nos estoques, 
evidenciando que o controle tem se mostrado ineficaz para acompanhar/registrar a 
movimentação dos medicamentos, conforme se evidencia a partir das seguintes falhas 
identificadas: 
 
a) Na CAF da COASF – divergência entre o quantitativo registrado em relatório de estoque 
do Sistema Hórus e a existência física dos medicamentos relacionados no quadro a seguir: 



 

Medicamento financiado exclusivamente pelo 
Ministério da Saúde por meio de aquisição 
centralizada pelo Ministério da Saúde (GRUPO 1A) 

Posição de 
estoque na 
COASF no 
Sistema 
HÓRUS* 
em 
27/08/2014 

Posição 
encontrada 
fisicamente 
na CAF da 
COASF em 
28/08/2014 

Diferença 
encontrada 
a menor 
fisicamente 
na CAF da 
COASF em 
28/08/2014 

I Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) 4808 3079 1729 

Betainterferona 1a pó liof 6.000.000 ui (30mcg) 356 260 96 

Everolino comp. 0,5 MG 22680 13260 9420 

Miglustate cap. 100 MG 450 270 180 

Quetiapina comp. 25 MG 23268 16744 6524 

Quetiapina comp. 200 MG 132972 52360 80612 

 

 

b) CAF do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) – divergência entre o 
quantitativo registrado em relatório de estoque do Sistema Hórus e a existência física dos 
medicamentos relacionados no quadro a seguir: 
 

Medicamento financiados exclusivamente pelo 
Ministério da Saúde por meio de aquisição 
centralizada pelo Ministério da Saúde (GRUPO 1A) 

Posição de 
estoque na 
CAF do 
Hospital 
Universitário 
Walter 
Cantidio no 
Sistema 
HÓRUS* em 
21/08/2014 

Posição 
encontrada 
fisicamente 
na CAF do 
Hospital 
Universitário 
Walter 
Cantidio em 
21/08/2014 

Diferença 
encontrada a 
menor 
fisicamente 
na CAF do 
Hospital 
Universitário 
Walter 
Cantidio em 
21/08/2014 

Donepezila comp. 10 MG 5426 5129 297 

Olanzapina comp. 5 MG 5418 5308 110 

Tracolino cap. 1 mg 20830 20359 471 

 
 
c) CAF do Hospital São José (HSJ) – divergência entre o quantitativo registrado em relatório 
de estoque do Sistema Hórus e a existência física dos medicamentos relacionados no quadro 
a seguir: 
 



Medicamento financiados exclusivamente pelo 
Ministério da Saúde por meio de aquisição 
centralizada pelo Ministério da Saúde (GRUPO 1A) 

Posição de 
estoque na 
CAF do 
Hospital São 
Jose no 
Sistema 
HÓRUS* 
em 
09/09/2014 

Posição 
encontrada 
fisicamente na 
CAF do 
Hospital São 
Jose em 
09/09/2014 

Diferença 
encontrada 
a menor 
fisicamente 
na CAF do 
Hospital 
São José 
em 
28/08/2014 

Alfainterferona 2b pó liof inj (fr-amp) 5.000.000 ui 24 0 24 

Entecavir comp. 0,5 MG 450 330 120 

 

d) CAF do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) – divergência total entre o quantitativo 
registrado em relatório de estoque de um sistema de dados próprio da unidade e a existência 
física dos medicamentos, já que em relato da coordenadora da Caf, não existe controle diário 
de saída de medicamentos, apenas sendo realizado um balanço mensal do medicamento 
dispensado. 
 
Ressalte-se, por oportuno, que constataram-se ainda outras divergências de saldo de outros 
medicamentos, desta vez a maior, em todas as unidades de dispensação acima relatadas e na 
própria Coordenação de Assistência Farmacêutica (Coasf) da Secretária Estadual de Saúde, 
fato este que ratifica a ineficácia nos controles de estoques de medicamentos. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“A diferença na posição de estoque nos dias relatados se deve em função das constantes 

movimentações que aconteceram no período: distribuição e chegada de mediamento. 

 

Quanto a posição de estoque no dia 28/08/2014 aconteceram em dois turnos – manhã e 

tarde e também não houve parada das movimentações no sistema tanto de entrada como de 

distribuição. 

 

Quanto as unidades estaremos encaminhando esta divergência as unidades para 

justificativas.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Importante mencionar que as diferenças constatadas se mostram bastante significativas, 
chegando em alguns casos a serem maiores do que o próprio estoque existente nessa 
Coordenação. Com efeito, não se mostra razoável concluir que tais divergências sejam 
decorrentes apenas da falta de atualização em um turno ou até em um dia. 
 
Em todo caso, os controles de estoque devem ser atualizados tempestivamente de forma a 
refletir a realidade fática dos estoques. Cumpre registrar que, no que concerne às 
divergências dos estoques verificadas nas unidades de saúde dispensadoras, a manifestação 
ora analisada não oferece nenhuma justificativa. 
 



Em face de todo o exposto, as justificativas apresentadas são insuficientes para elidir a 
constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Gestionar junto a COASF/SESA para adoção de providências no sentido 
de atualizar as informações existentes nos sistemas de controle de estoque, de forma a refletir 
efetivamente as quantidade dos estoques físicos existentes no Almoxarifado desta 
Coordenação. 
 
 
2.1.3. 31 beneficiários dos 90 entrevistados relataram que houve falta de 
medicamentos em período igual ou superior a 30 dias. 
 
Fato 
 
Mediante entrevistas e contatos telefônicos realizados com pacientes cadastrados no 
Programa de Distribuição de Medicamentos Especializados, com o objetivo de certificar o 
efetivo recebimento destes produtos, foi constatado que os usuários referentes às APAC a 
seguir especificadas afirmaram que houve falta de medicamentos durante um ou mais meses 
desde que foram cadastrados na Unidade de Saúde responsável pela distribuição: 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competência 
da APAC. 

Procedimento 
Realizado 

Descrição Medicamento 

***32505151** 201312 604530021 Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 

***32524536** 201312 604030061 Pramipexol 1 mg (por comprimido) 

***32522655** 201312 604030053 Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) 

***32524383** 201312 604500050 Lamotrigina 100 mg (por comprimido) 

***32506138** 201312 604230052 Quetiapina 200 mg (por comprimido) 

***32524342** 201312 604010010 Mesalazina 400 mg (por comprimido) 

***32524226** 201401 604510020 Risperidona 2 mg (por comprimido) 

***32506444** 201312 604130066 Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula) 

***32505030** 201312 604360029 Atorvastatina 20 mg (por comprimido) 

***32507091** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg  (por cápsula 
inalante) 

***32524368** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 

***32505442** 201312 604530021 Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 

***32506183** 201312 604530021 Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 

***32507100** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 

***32522414** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 

***32524491** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 

***32524560** 201312 604130058 
Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação 
prolongada) 

***32504490** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg  (por cápsula 
inalante) 

***32507087** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg  (por cápsula 
inalante) 

***32524342** 201312 604500076 Topiramato 50 mg (por comprimido) 

***32522704** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 

***32505469** 201312 604320078 Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido) 

***32523858** 201312 604010036 Mesalazina 800 mg - por comprimido  



***32505262** 201312 604530021 Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 

***32505323** 201312 604130031 
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação 
prolongada) 

***32524550** 201312 604360029 Atorvastatina 20 mg (por comprimido) 

***32523310** 201312 604440014 Alfadornase 2,5 mg (por ampola) 

***32523316** 201312 604580010 Pancreatina 10.000 ui (por capsula) 

***32524634** 201312 604390106 
Betainterferona 1a 12.000.000 ui (44 mcg) injetável 
(por seringa preenchida) 

***32522384** 201312 604390106 
Betainterferona 1a 12.000.000 ui (44 mcg) injetável 
(por seringa preenchida) 

***32505570** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 

***32524331** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 

***32506956** 201312 604510020 Risperidona 2 mg (por comprimido) 

***32524342** 201312 604500076 Topiramato 50 mg (por comprimido) 

***32506784** 201312 604010036 Mesalazina 800 mg - por comprimido  

***32507044** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 

***32523283** 201312 604580029 Pancreatina 25000 ui (por cápsula) 

***32523283** 201312 604440014 Alfadornase 2,5 mg (por ampola) 

***32506924** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 

 

Cabe salientar que as 39 APAC acima elencadas correspondem a 31 pacientes e representam 
um percentual de 34,44% dos 90 beneficiários do programa efetivamente entrevistados e/ou 
contatados, em que foi possível a obtenção de informações relativas ao acesso dos 
medicamentos.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“Conforme o item anterior o paciente não recebeu o medicamento pelos motivos já 

elencados acima: 

 

Demora na licitação ou o não comparecimento a unidade do mês de processamento.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As manifestações da COASF apenas ratificam as impropriedades apontadas pela 
fiscalização. 
 
Quanto à demora no processo do procedimento licitatório, entende-se que tal situação não 
pode justificar as falhas identificadas. Por outro lado, esse fato evidencia a necessidade de 
aprimoramento no planejamento das compras por parte de SESA. 
 
Quanto à menção ao não comparecimento do usuário à unidade de dispensação, do mês de 
processamento, como causa uma das causas das falhas identificadas dentro, verifica-se que 
as declarações dos entrevistados não permitem concluir que referidos entrevistados não 
compareceram. Em verdade, permite concluir o contrário: que compareceram e que foram 



informados da falta do medicamento nas unidades de dispensação, tendo como efeito a 
interrupção do tratamento por mais de 30 dias. 
 
Se a justificativa diz respeito ao paciente, não é o caso, pois o que se constatou foi a 
interrupção do tratamento por mais de 30 dias decorrente da falta do produto nas unidades 
de dispensação.  
 
Em face do exposto, as justificativas apresentadas não são satisfatórias e nem regularizam 
as impropriedades verificadas pela fiscalização. 
  
##/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.  
 
 
2.1.4. Ausência de documentação obrigatória em 75 processos de Autorizações para 
Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac). 
 
Fato 
 
Conforme estabelece o Artigo 27 da Portaria nº 1.554/2013, para a solicitação dos 
medicamentos especializados, além da presença do paciente ou seu responsável, é 
obrigatória a apresentação dos seguintes documentos do paciente: 

1) cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

2) cópia de documento de identidade, cabendo ao responsável pelo recebimento da 
solicitação atestar a autenticidade de acordo com o documento original de identificação; 

3) Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (LME) adequadamente preenchido; 

4)  prescrição médica devidamente preenchida; 

5)  documentos exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na 
versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado, e 

6) cópia do comprovante de residência. 

Neste contexto, após procedida análise das 193 Autorizações para Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade  – APAC, selecionadas para exame junto às unidades 
de saúde responsável pela dispensação dos medicamentos especializados, foi verificado o 
descumprimento dos requisitos estabelecidos na portaria supra mencionada, elencadas por 
unidade de saúde visitada. 

a) Unidade de Dispensação:  Hospital Geral de Fortaleza – HGF 

Ausência nos processos, a seguir relacionados, da cópia do RG dos pacientes, protocolos 
clínicos, comprovante de residência e comprovantes de avaliação e autorização das LME.  

Nº da APAC. 
Ano e mês 

de 
competênc

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 



ia da 
APAC. 

***32524415** 201312 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 120 

***32524331** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524550** 201312 604360029 Atorvastatina 20 mg (por comprimido) 30 

***32524628** 201312 604520018 
Glatiramer 20 mg injetável (por frasco-ampola 
ou seringa ) 

30 

***32522385** 201312 604520018 
Glatiramer 20 mg injetável (por frasco-ampola 
ou seringa ) 

30 

***32524654** 201312 604010010 Mesalazina 400 mg (por comprimido) 240 

***32522416** 201312 604010028 Mesalazina 500 mg (por comprimido) 180 

***32522847** 201312 604340060 Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 180 

***32524333** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32522803** 201312 604340060 Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 60 

***32524536** 201312 604030061 Pramipexol 1 mg (por comprimido) 90 

***32522655** 201312 604030053 Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) 90 

***32524342** 201312 604010010 Mesalazina 400 mg (por comprimido) 90 

***32524672** 201312 604380038 
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-
ampola) 

4 

***32522449** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32522771** 201312 604320086 Sirolimo 1 mg (por dragea) 30 

***32524377** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32524342** 201312 604500076 Topiramato 50 mg (por comprimido) 30 

***32524368** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524369** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524643** 201312 604550014 
Toxina botulinica tipo a 100 ui injetável (por 
frasco-ampola) 

1 

***32524634** 201312 604390106 
Betainterferona 1a 12.000.000 ui (44 mcg) 
injetavel (por seringa preenchida) 

12 

***32524626** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32524574** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 120 

***32524560** 201312 604130058 
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação 
prolongada) 

30 

***32524569** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524311** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524342** 201312 604500076 Topiramato 50 mg (por comprimido) 30 

***32524334** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524583** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 60 

***32524531** 201312 604550014 
Toxina botulinica tipo a 100 ui injetável (por 
frasco-ampola) 

1 

***32524483** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32524473** 201312 604500084 Topiramato 100 mg (por comprimido) 60 

***32524491** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32524469** 201312 604130104 Rivastigmina 6 mg (por capsula) 60 

***32524510** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 30 

***32524470** 201312 604500050 Lamotrigina 100 mg (por comprimido) 30 

***32524360** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 50 

 

b) Unidade de Dispensação: Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC. 



Ausência de cópia do RG dos pacientes, comprovante de residência e cópia do cartão 
nacional de saúde, e declarações de autorizações (nos casos de recebimento por terceiros): 

Nº da APAC. 

Ano e mês 
de 

competência 
da APAC. 

Procedimento 
Realizado 

Descrição do Medicamento 
Qtde 

aprovada 

***3250694700** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 30 

***32506339** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 30 

***32506516** 201312 604340060 Tacrolimo 1 mg (por capsula) 90 

***32505439** 201312 604380011 
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa 
preenchida) 

2 

***32506317** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 30 

***32505420** 201312 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 60 

***32505425** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32505421** 201312 604130090 Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula) 60 

***32505327** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg  (por 
cápsula inalante) 

60 

***32505261** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 60 

***32506691** 201312 604360029 Atorvastatina 20 mg (por comprimido) 30 

***32507030** 201312 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por capsula) 60 

***32505460** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg  (por 
cápsula inalante) 

60 

***32505059** 201312 604340060 Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 60 

***32505558** 201312 604230010 Olanzapina 5 mg (por comprimido) 30 

***32506654** 201312 604530013 Azatioprina 50 mg (por comprimido) 30 

***32506654** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 31 

***32507055** 201312 604320051 
Micofenolato de mofetila 500 mg (por 
comprimido) 

93 

***32506719** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg  (por 
cápsula inalante) 

60 

***32506596** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32507064** 201312 604380011 
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa 
preenchida) 

2 

***32506694** 201312 604010095 Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 180 

 

c) Unidade de Dispensação: Hospital Mental de Messejana. 

c.1) Falta de comprovante de endereço do paciente: 

Nº da APAC. 

Ano e mês 
de 

competência 
da APAC. 

Procedimento 
Realizado 

Descrição do Medicamento 
Qtde 

aprovada 

***32506795** 201312 604230087 Clozapina 100 mg (por comprimido) 60 

***32506977** 201312 604230028 Olanzapina 10 mg (por comprimido) 30 

 

c.2) Não consta cópia do cartão nacional do SUS: 

Nº da APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição do Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 



***32506603** 201312 604230052 Quetiapina 200 mg (por comprimido) 93 

***32506956** 201312 604510020 Risperidona 2 mg (por comprimido) 60 

***32506654** 201312 604230060 Quetiapina 300 mg (por comprimido) 60 

 

d) Unidade de Dispensação: Hospital Geral Cesar Cals. 

Falta comprovante de endereço e cópia do cartão nacional do SUS, documento de avaliação 
e aprovação da APAC: 

 

Nº da APAC. 

Ano e mês 
de 

competência 
da APAC. 

Procedimento 
Realizado 

Descrição do Medicamento 
Qtde 

aprovada 

***32507044** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32507100** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 30 

***32505390** 201312 604080018 Cloroquina 150 mg (por comprimido) 30 

***32505637** 201312 604130023 Donepezila 10 mg (por comprimido) 30 

***32505480** 201312 604130023 Donepezila 10 mg (por comprimido) 30 

 

e) Unidade de Dispensação: Instituto de Prevenção Contra o Câncer – IPCC. 

Ausência de LME, Solicitação e sem receita médica: 

Nº da APAC. 

Ano e mês 
de 

competência 
da APAC. 

Procedimento 
Realizado 

Descrição do Medicamento 
Qtde 

aprovada 

***32505597** 201312 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 30 

***32506625** 201312 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 60 

***32523904** 201312 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 30 

 

f) Unidade de Dispensação: Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão – CIDH. 

Falta receita médica, cópia do cartão nacional de saúde CNS, cópia do documento de 
identidade e de endereço:  

Nº da APAC. 

Ano e mês 
de 

competência 
da APAC. 

Procedimento 
Realizado 

Descrição do Medicamento  
Qtde 

aprovada 

***32523509** 201312 604360029 Atorvastatina 20 mg (por comprimido) 30 

 

g) Unidade de Dispensação: Centro de Especialidades Médicas José de Alencar. 

Falta da cópia do cartão nacional de Saúde: 

Nº da APAC. 
Ano e mês 

de 
Procedimento 
Realizado 

Descrição do Medicamento 
Qtde 

aprovada 



competência 
da APAC. 

***32505526** 201312 604500050 Lamotrigina 100 mg (por comprimido) 90 

 

Conforme se verifica, há grande quantidade de ocorrências relacionadas à documentação 
incompleta e/ou que não atende aos requisitos exigidos pela Portaria n°  1554/2013. Os itens 
faltantes seriam fundamentais para garantir uma maior confiabilidade para os pacientes 
efetivamente carentes dos medicamentos de alto custo. 

Releva ainda destacar, dada a relevância de alguns hospitais que detêm maior volume de 
atendimentos no estado, como é o caso do Hospital Geral de Fortaleza-HGF e o Hospital 
Universitário Walter Cantídio - HUWC, em que foi constatada uma representativa 
quantidade de inconformidades documentais. 
 
Neste contexto, é importante registrar que o HGF sequer conta com sistema informatizado 
de movimentações de medicamentos de alto custo, nem cadastro básico dos pacientes 
atendidos, fato que demonstra fragilidade nos controles internos administrativos dessa 
unidade de saúde.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“Esta Coordenadoria iniciou o processo de implantação do Sistema Hórus Especializado – 

sistema do datasus – e para tanto foi solicitado as unidades a manutenção de pastas 

individuais dos pacientes onde deverão constar a documentação obrigatória. 

 

a) HGF : único hospital que ainda não implantou o sistema. 

 

 3. Esta COASF ofereceu suporte técnico para a devida implantação que deverá 

acontecer no segundo semestre de 2015, conforme processo anexo oriundo da unidade. 

 

b) O HUWC foi piloto para implantação do sistema – estamos encaminhando para a 

unidade a lista abaixo para os devidos esclarecimentos. 

 

c) HSM – O HSM atende atualmente uma média de 2.000 paciente que sofrem 

principalmente de esquizofrenia. Estamos exigindo também a documentação faltante. 

 

d) HGCC – esta unidade também alimenta o hórus. Estamos solicitando a documentação 

faltante. 

 

e) IPCC – também alimenta o sistema hórus. O retorno dos pacientes nesta unidade se dá 

em torno de 6 a 8 meses. Solicitaremos a unidade que se adeque mantendo a atualização da 

LME para 03 meses. 

 

f) CIDH – Esta unidade também alimenta o hórus. Solicitaremos a documentação faltante. 

 

g) CEMJA – idem ao item anterior.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



Apesar de manifestar intenção de corrigir as falhas apontadas pela fiscalização, a 
COASF/SESA não ofereceu nenhuma documentação adicional e nem mesmo comprovou 
algum tipo de encaminhamento feito junto às unidades de dispensação estabelecendo prazo 
para regularização das impropriedades relatadas, em descumprimento às determinações da 
Portaria nº 1554/2014, ficando, desta forma, pendente de regularização a constatação feita 
pela fiscalização. 

  
##/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 art.27 da Portaria 
n° 1554. 
 
 
2.1.5. APAC não localizadas pela COASF/SESA e não apresentadas nas Unidades de 
Saúde dispensadoras de medicamentos especializados. 
 
Fato 
 
Nas APAC a seguir especificadas, a COASF/SESA não conseguiu identificar qual a unidade 
de saúde responsável pela distribuição dos medicamentos especializados, ficando, portanto, 
pendentes de análise: 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32525293** 201401 604470037 
Alfaepoetina 3.000 ui injetavel (por 
frasco-ampola) 

4 

***32505570** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32522669** 201312 604130058 
Galantamina 24 mg (por cápsula de 
liberação prolongada) 

30 

***32524171** 201401 604510020 Risperidona 2 mg (por comprimido) 60 

***32522636** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32523903** 201312 604620039 Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 60 

 

Verificou-se, ainda que, apesar da Coasf/SESA ter apresentado quadro com a distribuição 
das APAC pelas unidades de saúde descentralizadas, as seguintes autorizações não foram 
localizadas ou os documentos disponibilizados nestas unidades visitadas não coincidiam 
com os documentos demandados por esta fiscalização: 

a) Unidade de Dispensação:  Hospital de Messejana 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32506653** 201312 604040075 
 Formoterol 6mcg + budesonida 200 
mcg (por cápsula inalante) 

60 

***32507091** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 
mcg  (por cápsula inalante) 

60 



***32505232** 201312 604040075 
 Formoterol 6mcg + budesonida 200 
mcg (por cápsula inalante) 

60 

***32507005** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 
mcg  (por cápsula inalante) 

60 

***32507087** 201312 604040040 
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 
mcg  (por cápsula inalante) 

120 

***32506924** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 180 

 

 

 

b) Unidade de Dispensação: Hospital Mental de Messejana 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32506988** 201312 604230010 Olanzapina 5 mg (por comprimido) 60 

 

c) Unidade de Dispensação: Hospital Albert Sabin 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descricão Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32519675** 201312 604500068 Topiramato 25 mg (por comprimido) 90 

 

d) Unidade de Dispensação: Hospital Geral de Fortaleza 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32506784** 201312 604010036 Mesalazina 800 mg - por comprimido  120 

***32524583** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 60 

***32522384** 201312 604390106 
Betainterferona 1a 12.000.000 ui (44 mcg) 
injetavel (por seringa preenchida) 

12 

***32522704** 201312 604430019 Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 30 

***32522657** 201312 604500084 Topiramato 100 mg (por comprimido) 30 

***32522414** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

 

Torna-se necessário ressaltar que tais documentos devem ser apresentados sob pena de não 
ter suas despesas reconhecidas e certificadas, e que terá por consequência a devolução dos 
valores referentes aos procedimentos gerados a partir da dispensação destes medicamentos.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 



“Estaremos solicitando ao CORAC as APAC’s que não foram encontradas no sistema 

hórus. 

 

A COASF entrará na fase de implantação do hórus especializado referentes aos pacientes 

de Insuficiência Renal Crônica e portanto estará mantendo em arquivo as pastas individuais 

dos pacientes. 

 

Ressaltamos que uma vez autorizado o medicamento no sistema seja o sistema Sai/SUS ou 

Hórus a APAC só é financiada quando acontece a dispensação no sistema.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Mais uma vez verifica-se que, apesar da intenção de regularizar a pendência apontada pela 
fiscalização, nenhum dos documentos especificados neste relatório foi localizado ainda, e, 
neste contexto, cabe à COASF, como unidade coordenadora da distribuição dos 
medicamentos de alto custo, dar um posicionamento mais preciso quanto à existência e à 
localização das APAC’s relacionadas anteriormente.  
##/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's 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. 
 
 
2.1.6. Falta de 65 tipos de medicamentos especializados na COASF e em unidades de 
dispensação. 
 
Fato 
 
De acordo com as informações obtidas junto à COASF/SESA, os medicamentos a seguir 
especificados estão ou estiveram em falta nos estoques daquela Coordenadoria, portanto, 
sem possibilidade de fornecimento para as unidades de dispensação nos períodos a seguir 
demonstrados: 

Medicamento Mês/período em 
falta 

Justificativa 

Atorvastatina 20 mg Junho e julho/2014 Atraso na entrega 
Azatioprina 50 mg comp Junho e julho/2014 Demora na licitação 
Cloridrato de metadona 10 mg Jul/2014 Atraso na entrega 
Deferasirox 250 mg Ago.out nov/2013 e 

jul/2014 
Atraso na entrega 

Deferasirox 500 mg Abril a jul/2014 Demora na licitação 
Entacapone 200 mg Julho/2014 Atraso na entrega 
Eritropoietina H recombinante 10.000 
Amp 

Abril e julho/2014 Demora na licitação 

Galantamina 24 mg Set/2013 e jul/2014 Pregão fracassado 
Pramipexol 1 mg Jan e fev/2014 Atraso na licitação 

 



No tocante às unidades de dispensação inspecionadas, foi detectada a ausência dos seguintes 
medicamentos especializados: 

1º Hospital Geral de Fortaleza 

a)  Medicamentos do grupo 1A  

Medicamento Mês/período 
em falta 

Justificativa Situação atual 

Adalimumabe 40 
mg/ml 

Agosto/2014 Atraso na entrega programada Estoque zerado 
(atendida 50% da 
demanda) 

Donepezila 10 mg Junho/2014 Atraso na entrega programada Estoque zerado 
(atendida 100% 
demanda agosto) 

Mesilato de 
imatinibe 400 mg 

Agosto/2014 Aumento da demanda. 
Solicitado na complementação 

Estoque zerado  ( 
atendida 80% da 
demanda) 

Micofenolato de 
mofetila 500 mg 

Junho/2014 Quantitativo autorizado p/ o 
trimestre inferior à produção de 
APAC’s. Solicitado na 
complementação 

Aguardando 
avaliação Ministério 

Micofenolato de 
mofetila 180 mg 

Junho/2014 Substituição de dose(*) Aguardando 
avaliação ministério 

Tenofovir 300 mg Agosto/2014 Atraso na entrega programada Estoque zerado 

 

 

b) Medicamentos do Grupo 1B 

Medicamento Quant de 
meses em 

falta 
Alfapoetina 3.000 UI injetável (frasco ampola) 02 
Alfapoetina 10.000 UI injetável (frasco ampola) 03 
Amantadina 100 mg ( comprimido) 01 
Atorvastatina 10 mg (comprimido) 01 
Atorvastatina 20 mg (comprimido) 01 
Ciproterona 50 mg (comprimido) 10 
Deferaxirox 500 mg (comprimido) 02 
Desmopressina acetato 0,1 mg/ml spray nasal 07 
Entacapona 200 mg (comprimido) 05 
Galantamina 16 mg(cápsula de liberação controlada) 01 
Galantamina 24 mg(cápsula de liberação controlada) 02 
Galantamina 08 mg(cápsula de liberação controlada) 01 
Gosserrelina 3,6 mg (seringa preenchida) 06 
Hidróxido de ferro(sacarato) 1000 mg injetável (fr 5 ml) 07 
Leuprorrelina 11,25 mg injetável (seringa preenchida) 01 
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (seringa preenchida) 04 
Octreotida lar 20 mg/ml injetável (frasco ampola) 01 
Pancreatina 25.000 UI ( cápsula) 05 
Penicilamina 250 mg (cápsula) 06 
Risperidona 2 mg comp 01 
Somatropina 4 UI injetável (frasco ampola) 03 
Triptorrelina 3,75 injetável (frasco ampola) 02 

  

2º Hospital universitário Walter Cantídio 



a)  Medicamentos do Grupo 1A 

Medicamentos Mês(es) em falta 
Alfaepoetina 2000 UI amp Fev/13, jul/14 
Acetato de glatiramer 20 mg amp Fev/13, jul/14 
Imunoglobulina anti hepatite B 600 mcg amp Fev/13, jan/14 
Imunoglobulina anti hepatite B 100 mcg amp Fev/13, jul/14 
Rivastimina 1,5 mg caps Fev/13, set/13 
Filgrastima 300 mcg amp Abr/13 
Toxina Botunilica 100 UI Mai/13 
Quetiapina 300 mg comp Set/13, jan/14 
Entecavir 1 mg comp Nov/13, jan/14 
Rivastigmina 3 mg comp Dez/13, jun/14 
Betainterferona 1 b 300 mcg amp Jan/14 
Beta interferona 1 a 22 mcg amp Jun/14 

 

b) Medicamentos do grupo 1B 

Medicamentos Mês(es) em falta 
Alfaepoetina 3000 UI amp Abr/13 
Alfaepoetina 10000 UI amp Jun/13 
Hidróxido de Ferro Sacarato 100/5ml amp Abr/13 
Leuprorrelina 11,25 mg amp Abr/13, jul/13 
Penicilamina 250 mg Abr/13, ago/13, set/13, out/13, nov/13, 

fev/14, mai/14 
Isotretinoída 20 mg comp Abr/13 
Raloxifeno 60 mg comp Abr/13 
Entacapone 200 mg comp Mai/13, set/13 
Mesalazina 500 mg Jun/13, nov/13, dex/13 
Mesalazina 800 mg Mai/13, jun/13 
Desmopressina 0,1 mg/ml amp Jun/13, set/13, nov/13 
Galantamina 16 mg comp Jun/13, jul/13 
Metotrexato 2,5 mg comp Jun/13, nov/13, dez/13, fev/14, mai/14 
Pramipexol 0,25 mg comp Fev/14, mai/14 
Pramipexol 1 mg comp Jul/13 
Deferaxirox 500 mg (caps) Ago/13, set/13, abr/14 
Hidroxiureia 500 mg caps Ago/13, set/13, out/13, nov/13, fev/14 
Octreotida lar 10 mg amp Set/13, mai/14, jun/14 
Octreotida lar 20 mg amp Set/13 
Octreotida lar 30 mg amp Mai/14 
Rivastigmina sol oral Set/13, fev/14, mai/14, jun/14 
Pancreatina 10.000 caps Fev/14 
Pancreatina 25.000 caps Nov/13 
Formoterol 12 mcs caps Dez/13, fev/14 
Topiramato 25 mg comp Dez/13, fev/14, mai/14 
Topiramato 25 mg comp Mai/14 
Filgrastina 300 mcg amp Dez/13 
Ciproterona 50 mg comp Jan/14 
Filgastrina 300 mcg amp Jan/14 
Formoterol+budesonida 400/12 mcg Jan/14, fev/14 
Formoterol+budesonida 200/6 mcg Jan/14, fev/14 
Calcitonina 200 ui Fev/14 
Riluzol 50 mg comp Mai/14 
Alfa interferona 10.000 ui amp Jul/14 

 

Conforme é possível constatar, tomando-se por base as informações apresentadas pelas duas 
unidades de dispensação consultadas, alguns medicamentos do grupo 1B, no período de 
janeiro/2013 até julho/2014 registram falta de até 07 meses, o que é pouco compreensível 



dada a forma superestimada como se verifica na programação de compras elaborada pela 
Coasf/SESA para o exercício 2014. 

Neste contexto, considera-se necessária a reavaliação dos processos de controle das 
dispensações dos medicamentos de forma a não interferir na continuidade da entrega ao 
usuário final, que terá como reflexo a interrupção do tratamento e prejuízo à saúde destes 
pacientes.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“A falta de medicamentos do grupo 1B e grupo 2 se deve principalmente aos trâmites 

executados na SESA: demora na licitação: atraso na entrega: pregões fracassados. 

 

A falta dos medicamentos que chegam diretamente do ministério da Saúde grupo 1 A – está 

diretamente relacionado a produção de APAC’s no período. A COASF estará trabalhando 

no sentido de minimizar esta problemática que exigirá uma intensa supervisão nas unidades 

que dispensam o medicamento. 

 

Quanto a programação superestimada estaremos reavaliando esta metodologia para 

2015.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
No tocante aos medicamentos do grupo 1B e grupo 2, apesar de considerarmos as 
dificuldades enfrentadas pela SESA, ressaltamos que o planejamento adequado das compras 
é de fundamental importância afim de se evitar a descontinuidade na distribuição destes 
produtos aos pacientes. 
 
No que diz respeito aos medicamentos fornecidos diretamente pelo Ministério da Saúde, ou 
seja, do grupo 1A, é de fundamental importância a atuação da COASF como coordenação 
que centraliza e gerencia as informações de dispensação oriundas das unidades de saúde 
distribuidoras, de forma a proceder uma estimativa mais precisa quanto à real necessidade 
destas unidades, no intuito de minimizar a falta dos componentes especializados, evitando 
assim a interrupção do tratamento dos pacientes..  
##/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. 
 
 
2.1.7. Medicamentos descartados nas Unidades de Dispensação por perda do prazo de 
validade. 
 
Fato 
 
Foi questionado, ainda, junto às duas maiores unidades de dispensação inspecionadas, sobre 
a ocorrência de descarte de medicamentos especializados do Grupo 1A, em decorrência da 



perda do prazo de vencimento destes produtos, tendo sido apresentadas as seguintes 
informações:  

1º) Hospital Geral de Fortaleza 

a) Medicamentos descartados 

Grupo Medicamentos Validade Quant 
1 A Ribavirina 250 mg 01/2013 120 

 

2º)  Hospital Universitário Walter Cantídio 

a) Medicamentos descartados: 

Grupo Medicamentos Validade Quant 
1 A Adefovir 10 mg comp 02/13 240 
 05/13 115 
1 A Imunoglobina anti hepatite B 1000 UI 02/13 03 
1 A Imunoglobina anti hepatite B 600 UI 11/13 70 
1 A Interferon Beta 2B 10.000 UI 12/13 33 
1 A Peginterferon alfa 2B 100 mcg 12/13 16 
1 A Peginterferon alfa 2B 80 mcg 12/13 11 

 

De acordo com as informações obtidas na unidade dispensadora localizada no Hospital 
Universitário Walter Cantídio, muitos medicamentos já são recebidos com exíguo prazo de 
dispensação até o final de sua validade, o que obriga a realização de remanejamentos 
emergentes com outras unidades de dispensação sob pena de perda com prejuízo aos 
pacientes e ao Programa. 
 
3º) Coordenação de Assistência Farmacêutica (COASF) 

a) Medicamentos descartados/vencidos 

Grupo Medicamentos Validade Quant 
1A Alfapeginterferona 2B 100MCG/0,5 ML Sol.Inj. 08/05/14 34 

 
Cabe salientar que os medicamentos descartados com perda de validade representam 
prejuízo para o programa ora fiscalizado, devendo ser observada neste particular a ausência 
verificada nos editais de licitação de cláusulas estabelecendo período de validade mínimo 
dos medicamentos na data da entrega no almoxarifado da Secretaria de Saúde, conforme 
registrado no item 2.2.2 deste Relatório.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“HGF – a unidade deverá manter informação constante com a COASF para o devido 

remanejamento. 

 

HUWC – os medicamentos do Grupo 1A vem diretamente do Ministério da Saúde a COASF 

e as unidades recebem os medicamentos algumas vezes com exíguo prazo de validade.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 
A minimização das perdas de medicamentos por prazo de validade expirado exige a adoção 
de ações desde a compra até a dispensação do produto, e neste contexto, o papel da COASF 
é fundamental, como unidade coordenadora, de forma a monitorar os excessos de produtos 
e carência nas unidades dispensadoras, promovendo os remanejamentos necessários. 
 
No tocante ao HGF, o qual ainda não utiliza o sistema Hórus, a falta de comunicação com a 
COASF torna ainda mais difícil a obtenção dos dados dos estoques existentes nesta unidade 
de saúde. 
 
No que concerne aos medicamentos recebidos diretamente do Ministério da Saúde, 
descartados no Hospital Walter Cantídio, faz-se necessário avaliar se tal ocorrência se repete 
com frequência, a fim de que sejam tomadas as devidas providências junto ao referido 
ministério, evitando assim o desperdício causado pelo descarte destes medicamentos de alto 
custo.   
##/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. 
 
 
2.1.8. Ausência dos recibos de dispensação assinados pelos usuários e/ou pacientes. 
 
Fato 
 
Verificou-se, ainda, nos exames realizados junto às unidades de dispensação responsáveis 
pela entrega dos medicamentos especializados, que as APAC, a seguir identificadas, foram 
disponibilizadas sem que os recibos de dispensação estivessem devidamente assinados, em 
desconformidade com o estabelecido no art. 39 da Portaria nº 1.554, de 30/07/2013. 

a) Unidade de Dispensação: Hospital Geral de Fortaleza – HGF: 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Quant. 
aprovad

a 

***32522803** 201312 604340060 Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 60 

***32522847** 201312 604340060 Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 180 

***32524333** 201312 604360010 Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 30 

***32522771** 201312 604320086 Sirolimo 1 mg (por dragea) 30 

***32505232** 201312 604040075 
 Formoterol 6mcg + budesonida 200 
mcg (por cápsula inalante) 

60 

***32524536** 201312 604030061 Pramipexol 1 mg (por comprimido) 90 

***32522655** 201312 604030053 Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) 90 

***32524342** 201312 604010010 Mesalazina 400 mg (por comprimido) 90 

***32524383** 201312 604500050 Lamotrigina 100 mg (por comprimido) 150 

***32524672** 201312 604380038 
Etanercepte 50 mg injetavel (por frasco-
ampola) 

4 

***32522449** 201312 604320043 Leflunomida 20 mg (por comprimido) 30 

***32524654** 201312 604010010 Mesalazina 400 mg (por comprimido) 240 



***32522416** 201312 604010028 Mesalazina 500 mg (por comprimido) 180 

***32524390** 201312 604380011 
Adalimumabe 40 mg injetavel (por 
seringa preenchida) 

2 

 

b) Unidade de Dispensação: Hospital Geral Cesar Cals 

 

 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32506573** 201312 604080018 Cloroquina 150 mg (por comprimido) 30 

 

c) Unidade de Dispensação: Hospital Infantil Albert Sabin 

 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32523283** 201312 604580029 Pancreatina 25000 ui (por cápsula) 1000 

***32523283** 201312 604440014 Alfadornase 2,5 mg (por ampola) 30 

***32523310** 201312 604440014 Alfadornase 2,5 mg (por ampola) 30 

***32523316** 201312 604580010 Pancreatina 10.000 ui (por cápsula) 180 

 

d) Unidade de Dispensação: Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – CEMJA 

Nº APAC. 

Ano e mês 
de 

competênci
a da APAC. 

Procediment
o Realizado 

Descrição Medicamento 
Qtde 

aprovad
a 

***32505249** 201312 604500076 Topiramato 50 mg (por comprimido) 60 

 

Ressalte-se que, sem a apresentação dos recibos devidamente assinados pelos usuários e/ou 
pacientes, além do não cumprimento do dispositivo da portaria retro mencionada, torna-se 
impossível a certificação das despesas referentes aos procedimentos gerados a partir da 
dispensação destes medicamentos, uma vez que a efetiva entrega não foi devidamente 
comprovada, ficando portanto sujeitos a glosa e devolução dos respectivos valores.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”, com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“Estaremos solicitando à unidade os documentos faltantes: esta Coordenadoria orientou as 

unidades a manutenção de pastas individuais onde estejam incluídos os documentos 

obrigatórios e recibos dos medicamentos dispensados.”  



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Tendo em vista que nenhum dos documentos especificados neste relatório foram 
apresentados, a regularização das pendências apontadas na fiscalização quanto à falta de 
recibo de dispensação dos medicamentos de alto custo continua condicionada a localização 
destes documentos por parte da COASF e unidades de saúde responsáveis pela distribuição 
destes produtos. 
  
##/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's 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. 
 
 
2.2 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. Editais de pregões eletrônicos para compra de medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica não contêm o período de validade mínimo 
dos medicamentos na data da entrega no almoxarifado da Secretaria de Saúde. 
 
Fato 
 
Do exame dos editais de licitação para a compra de medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF, destinados à Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará-SESA, constatou-se a inexistência de cláusula específica estabelecendo 
prazo de validade mínimo na data da entrega em seis de dez processos examinados. O quadro 
abaixo lista os pregões eletrônicos, cujos documentos omitiram a exigência referente à 
validade dos medicamentos adquiridos: 
 
Nº Pregão 
Eletrônico  

Data  Objeto 

2013/0911 04/12/2013 Aquisição dos medicamentos Deferasirox 500 MG; Everolimo 1 MG; 
Hidroxiuréia 500 MG; e Primidona 250 MG. 

2013/0158 30/04/2013 Aquisição dos medicamentos Etossuximida 50 mg/mL (frasco de 
120mL); Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola c 1 ML); 
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). 



2013/0537 21/08/2013 Aquisição dos medicamentos Toxina Botulínica tipo A – 500 UI – Injetável 
– frasco ampola. 

2013/0153 02/05/2013 Aquisição dos medicamentos Gosserrelina 10,8 MG, sol inj seringa 
preenchida; Pramipexol 0,25 MG; Quetiapina (Fumarato) 300 MG; 
Risedronato 35 MG; Vigabatrina 500 MG. 

2013/0660 19/09/2013 Aquisição dos medicamentos Octreotida lar 30 mg/mL injetável (por 
frasco-ampola); Codeína 60 mg (por comprimido); Desmopressina 0,1 
mg/mL aplicação nasal (por frasco de 2,5 mL); Gosserrelina 3,60 mg 
injetável (por seringa preenchida); e Mesalazina 500 mg (comprimido). 

2014/0180 14/04/2014 Aquisição dos medicamentos Deferasirox 125MG (cx c 28);Deferasirox 
250MG (cx c 28); Eritropoetina Humana Recombinante, 10.000 UI/ 
1ML, Sol Inj; Galantamina 8  MG (cx c 7); Galantamina  16 MG (cx c 
28); e Galantamina 24  MG (cx c 28). 

Fonte: Editais de pregões eletrônicos realizados pela SESA.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
“Dos seis processos citados em que não foram incluídas a exigência do prazo de validade 

no momento da entrega informamos que os medicamentos citados não sofreram com a perda 

de validade. 

 

 Esta Coordenadoria estará atenta as demandas de solicitação de medicamentos e que 

sempre procedeu com a inclusão desta exigência no Termo de Referência.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a afirmação ora em análise de que os medicamentos não sofreram com perda 
de validade, deve ser ressaltado que os compromissos contratuais de fornecimento, bem 
como para reclamações e/ou trocas posteriores valem pelo que está escrito no edital e 
consequentemente no contrato a ser assinado, com as mesmas disposições definidas no 
documento editalício. 
 
Portanto, é indispensável que tais condições de validade dos medicamentos constem dos 
futuros editais lançados pela SESA em todas as aquisições de medicamentos realizadas no 
âmbito do programa de componente especializado, a fim de evitar desnecessário risco de 
perda de medicamentos com prazo de validade curto. Ademais, a não ocorrência de prejuízo 
nos casos concretos analisados não eximem a administração de agir de acordo com o 
dever/poder de cautela.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.2. Controle de estoque na Secretaria Estadual de Saúde (COASF) e nas unidades 
dispensadoras dos medicamentos do componente especializado do Grupo 1B ineficaz. 
 
Fato 
 
Em visita in loco ao almoxarifado da Farmácia Especializada (CAF), localizada na 
Coordenação de Assistência Farmacêutica (COASF), da Secretaria de Saúde do Estado do 
Ceará – SESA e nos almoxarifados da Farmácia Especializada das unidades dispensadoras 
dos medicamentos abaixo relacionadas, verificou-se, através de análise amostral das fichas 
de registros individuais de estoque de relatório retirado do Sistema Hórus, nos registros 
referentes aos medicamentos do Grupo 1B, que havia inconsistências nos estoques, 
evidenciando que o controle tem se mostrado ineficaz para acompanhar/registrar a 



movimentação dos medicamentos, conforme se evidencia a partir das seguintes falhas 
identificadas: 

a) Na CAF da COASF – divergência entre o quantitativo registrado em relatório de estoque 
do Sistema Hórus e a existência física dos medicamentos relacionados no quadro a seguir: 

Medicamento financiado com transferência de 
recursos financeiros pelo Ministério da Saúde para 
tratamento das doenças contempladas no 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (GRUPO 1B) 

Posição de 
estoque na 
COASF no 
Sistema 
HÓRUS* 
em 
27/08/2014 

Posição 
encontrada 
fisicamente 
na CAF da 
COASF em 
28/08/2014 

Diferença 
encontrada 
a menor 
fisicamente 
na CAF da 
COASF em 
28/08/2014 

Alfadornase 2,5 MG (por ampola) 419 414 5 

Desferroxamina 500 MG injetável (por frasco-ampola) 99 0 99 

Leuprorrelina 11,25 MG injetável (por seringa 
preenchida) 

169 154 15 

Risperidona 2 mg (por comprimido) 3981 3894 87 

 

b) CAF do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) – divergência entre o quantitativo 
registrado em relatório de estoque do Sistema Hórus e a existência física dos medicamentos 
relacionados no quadro a seguir: 

Medicamento financiado com transferência de 
recursos financeiros pelo Ministério da Saúde para 
tratamento das doenças contempladas no 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (GRUPO 1B) 

Posição de 
estoque na 
CAF do 
Hospital 
Infantil 
Albert Sabin 
no Sistema 
HÓRUS* 
em 
10/09/2014 

Posição 
encontrada 
fisicamente 
na CAF do 
Hospital 
Infantil 
Albert Sabin 
em 
10/09/2014 

Diferença 
encontrado 
a menor 
fisicamente 
na CAF do 
Hospital 
Infantil 
Albert Sabin 
em 
10/09/2014 

Alfadornase 2,5 MG (por ampola) 1572 1428 144 

 

c) CAF do Centro de Especialidades Médica José de Alencar (CEMJA) – divergência entre 
o quantitativo registrado em relatório de estoque do Sistema Hórus e a existência física dos 
medicamentos relacionados no quadro a seguir: 
 

Medicamento financiado com transferência de 
recursos financeiros pelo Ministério da Saúde para 
tratamento das doenças contempladas no Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (GRUPO 
1B) 

Posição de 
estoque na 
CAF do 
CEMJA no 
Sistema 
HÓRUS* em 
11/09/2014 

Posição 
encontrada 
fisicamente 
na CAF Do 
CEMJA em 
11/09/2014 

Diferença 
encontrada 
a menor 
fisicamente 
na CAF do 
CEMJA em 
28/08/2014 



Galantamina 8 MG (por cápsula de liberação prolongada) 115 63 52 

 

d) CAF do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) – divergência total entre o quantitativo 
registrado em relatório de estoque de um sistema de dados próprio da unidade e a existência 
física dos medicamentos, já que em relato da coordenadora da Caf, não existe controle diário 
de saída de medicamentos, apenas sendo realizado um balanço mensal do medicamento 
dispensado. 
 
Ressalte-se, por oportuno, que constataram-se ainda outras divergências de saldo de outros 
medicamentos, desta vez a maior, em todas as unidades de dispensação acima relatadas e na 
própria Coordenação de Assistência Farmacêutica (Coasf) da Secretária Estadual de Saúde, 
fato este que ratifica a ineficácia nos controles de estoques de medicamentos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“A diferença na posição de estoque nos dias relatados se deve em função das constantes 

movimentações que aconteceram no período: distribuição e chegada de mediamento. 

 

Quanto a posição de estoque no dia 28/08/2014 aconteceram em dois turnos – manhã e 

tarde e também não houve parada das movimentações no sistema tanto de entrada como de 

distribuição. 

 

Quanto as unidades estaremos encaminhando esta divergência as unidades para 

justificativas.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Importante mencionar que as diferenças constatadas se mostram bastante significativas, com 
efeito, não se mostra razoável concluir que tais divergências sejam decorrentes apenas da 
falta de atualização em um turno ou até em um dia. 
 
Em todo caso, os controles de estoque devem ser atualizados tempestivamente de forma a 
refletir a realidade fática dos estoques. Cumpre registrar que, no que concerne às 
divergências dos estoques verificadas nas unidades de saúde dispensadoras, a manifestação 
ora analisada não oferece nenhuma justificativa. 
 
Em face de todo o exposto, as justificativas apresentadas são insuficientes para elidir a 
constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.3. Medicamentos do Grupo 1B descartados nas Unidades de Dispensação por 
perda do prazo de validade. 
 
Fato 



 
Foi questionado, ainda, junto a unidade de dispensação do Hospital Geral de Fortaleza, sobre 
a ocorrência de descarte de medicamentos especializados do Grupo 1B, em decorrência da 
perda do prazo de vencimento destes produtos, tendo sido apresentados os seguintes itens:  

1º) Hospital Geral de Fortaleza 

a) Medicamentos descartados 

Grupo Medicamentos Validade Quant 
1B Ciproterona 50 mg 11/2012 180 
1B Desferroxamina 500 mg 04/2012 05 
1B Desmopressina 01 mg/ml spray 05/2012 02 

 

Cabe salientar que os medicamentos descartados com perda de validade representam 
prejuízo para o programa ora fiscalizado, devendo ser observada neste particular a ausência 
verificada nos editais de licitação de cláusulas estabelecendo período de validade mínimo 
dos medicamentos na data da entrega no almoxarifado da Secretaria de Saúde, conforme 
registrado no item 2.2.2 deste Relatório. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “Folha de Despacho”  com data de 16/03/2015, a COASF/SESA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 

“HGF – a unidade deverá manter informação constante com a COASF para o devido 

remanejamento. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A minimização das perdas de medicamentos por prazo de validade expirado exige a adoção 
de ações desde a compra até a dispensação do produto, e neste contexto, o papel da COASF 
é fundamental, como unidade coordenadora, de forma a monitorar os excessos de produtos 
e carência nas unidades dispensadoras, promovendo os remanejamentos necessários. 
 
No tocante ao HGF, o qual ainda não utiliza o sistema Hórus, a falta de comunicação com a 
COASF torna ainda mais difícil a obtenção dos dados dos estoques existentes nesta unidade 
de saúde. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.4. Programação de compras para o exercício de 2014 elaborada pela Coasf/SESA. 
 
Fato 
 
Realizou-se procedimento de verificação com vistas a avaliar a programação dos pedidos 
junto ao Ministério da Saúde-MS, assim como das compras dos medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, a cargo da Coordenadoria 
de Assistência Farmacêutica - Coasf, unidade administrativa subordinada à Secretaria de 
Saúde do Ceará/SESA, responsável pela gestão de medicamentos no estado. 



Inicialmente, cabe esclarecer que, de acordo com a Portaria nº GM/MS nº 1.554/2013, os 
medicamentos do Grupo 1A são de aquisição centralizada no MS, enquanto que os Grupos 
1B e 2 são adquiridos pelas secretarias de saúde dos estados e DF, sendo que a aquisição 
daqueles do Grupo 1B é financiada pelo Ministério da Saúde. 

Em relação ao processo de planejamento de compras dos medicamentos classificados no 
Grupo 1B, de acordo com informações prestadas pela Coordenadoria de Assistência 
Farmacêutica – Coasf/SESA, por meio do seu Núcleo de Medicamentos Especializados da 
Assistência Farmacêutica – Numex/Coasf, a aquisição (execução dos processos licitatórios) 
é de responsabilidade do Núcleo de Planejamento de Compras da Secretaria Estadual  de 
Saúde, cabendo a Coasf  planejar as datas para as solicitações dos processos licitatórios e 
informar os quantitativos a serem adquiridos bem como emitir pareceres aos pregões 
realizados. 

No que concerne à distribuição desses medicamentos, verificou-se que o Estado do Ceará 
adota sistemática descentralizada de distribuição dos medicamentos com base na Portaria 
Estadual CEAF n° 968/2009 em que os quantitativos são obtidos por meio da consolidação 
das informações obtidas por ocasião da Oficina de Programação Anual dos medicamentos 
do Grupo 1B  e Grupo 2, financiados com recursos estaduais. Esse evento conta com a 
participação de representantes das unidades de saúde e é ajustada trimestralmente através do 
acompanhamento da distribuição. 

No tocante aos medicamentos classificados no Grupo 1A, cuja aquisição está a cargo do 
Ministério da Saúde, a Coasf informou que a programação é realizada dentro dos prazos 
estabelecidos pela Portaria nº 1554/2013 por meio de consultas formuladas a órgãos, 
conforme ordem abaixo descrita: 

1º)  Consultas junto às unidades de saúde responsáveis pela dispensação; 

2º)  Consultas junto às Coordenadorias Regionais Estaduais de Saúde (CRES), e 

3º) Consultas junto ao banco de dados do Ministério da Saúde – Horus Especializado. 

Em que pese a Coasf adote procedimentos para definição da programação de compras dos 
medicamentos especializados, tanto do grupo 1A como do grupo 1B, foi informada a 
ausência de medicamentos em algumas unidades de dispensação durante o período levantado 
no exame – janeiro/2013 a julho/2014, conforme detalhado no item 2.2.8 do presente 
relatório. 

Outro fato observado na análise realizada sobre o mapa de programação para o biênio 2013 
– 2014, elaborado e apresentado pela Coasf, refere-se à expressiva diferença que se verifica 
entre as quantidades programadas para compra em 2014 em relação às efetivas saídas dos 
mesmos produtos ocorridas em 2013, e que, dentre outros aspectos, servem de base para 
definição das quantidades a serem adquiridas e/ou solicitadas ao Ministério da Saúde no 
exercício posterior. 

Desta forma, procedendo à análise nos quantitativos programados para compras em 13 
medicamentos dos Grupos 1A e 1B, verificou-se uma considerável incompatibilidade em 
relação às informações consolidadas do quantitativo de envio de medicamentos para as 
unidades de saúde durante o exercício de 2013, conforme demonstrado a seguir: 



Medicamento 
Gru
po 

Distribuição  
em 2103 (B) 

Programação 
para 2014 

Programação 
+20%(A) 

Diferen
ça % 
A/B 

Acitretina 10 mg 
(cápsula) 1B 39700 50.388 60.466 52,31% 
Acitretina 25 mg 
(cápsula) 1B 42600 97.320 116784 

174,14
% 

Alfapoetina 10000 
UI injet 1B 5659 10704 12845 

126,98
% 

Amantadina 
(comprimido) 1B 208740 306564 367877 76,24% 
Cabergolina 0,5 mg 
(comprimido) 1B 61568 90876 109051 77,12% 
Ciproterona 50 mg 
(comprimido) 1B 5720 15864 19037 

232,81
% 

Colistimetato de 
sódio 1A 1380 5040 6048 

338,26
% 

Deferasirox 250 
mg (comprimido) 1B 2240 6720 8064 

260,00
% 

Deferasirox 500 
mg (comprimido) 1B 13468 23136 27763 

106,14
% 

Desmopressina 
acetato 0,1 mg/ml 
spray 1B 3247 8652 10382 

219,74
% 

Galantamina 8 mg 1B 29708 74268 89122 
199,99
% 

Sirolimus 1 mg 1A 2520 22692 27230 
980,56
% 

Vanganciclovir 
450 mg 1A 17580 53280 63936 

263,69
% 

 

Da leitura do quadro supra, constatam-se variações percentuais significativas nas 
programações. O medicamento Sirolimus 1Mg, a título de exemplo, ilustra bem a situação, 
pois a programação desse componente, para o ano de 2014, correspondeu a 
aproximadamente 1.000% do que foi enviado pela COASF durante o exercício de 2013. 

Portanto, apesar de se levar em conta o acréscimo de 20%, que tem a finalidade de ajustar 
possíveis aumentos de demanda de um exercício para o outro, ainda assim, o quadro 
comparativo das quantidades programadas dos treze itens escolhidos para análise, 
revelaram-se bastante superiores aos quantitativos de remessas informados, considerando-
se o histórico destes produtos no exercício anterior. 

Esse fato, deve ser objeto de análise por parte da Coasf/SESA, uma vez que as expressivas 
diferenças podem ser um indicativo de inconsistências nas informações de consumo 
advindas das unidades de dispensação, ou ainda da existência de uma demanda reprimida de 
consumo de medicamentos no exercício de 2013, e que não foi possível de ser atendida por 
estas unidades de saúde responsáveis pela dispensação dos medicamentos especializados 
devido à insuficiência das quantidades de produtos enviadas por essa Coordenadoria. 

  
##/Fato## 

 
2.2.5. A compra dos medicamentos analisados do Grupo 1B obedece ao teto do Preço 
Máximo de Vendas ao Governo-PMVG. 
 



Fato 
 
A fim de verificar a conformidade nas aquisições dos medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1B, pela Secretaria de Saúde do Estado 
do Ceará-SESA, solicitou-se ao gestor a documentação dos processos que compõem as 
etapas de compras realizadas nos últimos 12 meses. 
 
Assim, procedeu-se à análise, no período de 26/08/2014 a 03/09/2014, da amostra definida 
de dez medicamentos, para verificação do preço de aquisição e sua conformidade em relação 
ao teto do Preço Máximo de Vendas ao Governo-PMVG. 
 
A partir dos exames efetuados, constatou-se que, em cem por cento da amostra analisada, os 
preços dos medicamentos adquiridos obedeciam ao teto do PMVG. Dessa forma, conclui-se 
que, nesse tocante, a SESA atendeu às normas que disciplinam as compras dos 
medicamentos do Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-
CEAF financiados com recursos federais. 
  
##/Fato## 

 
3. Conclusão 

 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 
adequada, uma vez que foram verificadas falhas e impropriedades nas etapas do processo 
que envolve desde a programação de compras, a armazenagem e por último a dispensação 
dos medicamentos especializados, conforme a seguir relacionadas, e que deverão exigir 
providências de regularização por parte dos gestores federais e responsáveis pelo 
gerenciamento do Programa no Estado do Ceará: 
 
a) Controle de estoque na Secretaria Estadual de Saúde (Coasf) e nas unidades dispensadoras 
dos medicamentos do componente especializado ineficaz; 
 
b) Falta de medicamentos especializados em período igual ou superior a 30 dias; 
 
c) Editais de pregões eletrônicos para compra de medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica não contêm o período de validade mínimo dos 
medicamentos na data da entrega no almoxarifado da Secretaria de Saúde; 
 
d) Descumprimento de requisitos exigidos na Portaria nº 1554/2013 na documentação das 
APAC recebidas pelas unidades de dispensação; 
 
e) Ausência dos recibos de dispensação assinados pelos usuários e/ou pacientes; 
 
f) APAC não localizadas pela COASF/SESA e não apresentadas nas Unidades de Saúde 
dispensadoras de medicamentos especializados; 
 
g) Falta de medicamentos especializados na COASF e em unidades de dispensação, e 
 
h) Medicamentos descartados nas Unidades de Dispensação por perda do prazo de validade. 
 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Ceará 


