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RESUMO 
 

 O presente Relatório trata de Auditoria Operacional realizada no 
programa Assistência Farmacêutica, com o objetivo de avaliar a capacidade de 
o Governo do Distrito Federal fornecer à população, de forma gratuita e 
tempestiva, os medicamentos integrantes da Assistência Farmacêutica Básica. 

Os trabalhos realizados permitiram verificar que a SES não adota 
Procedimentos Operacionais-Padrão – POPs em suas unidades, no que tange 
às atividades de programação, recebimento, armazenagem e 
dispensação/utilização de medicamentos. 

Outro fato constatado é a falta de controle, por parte da SES, dos 
estoques de medicamentos existentes na rede pública de saúde do Distrito 
Federal. Informações básicas necessárias à boa gestão de medicamentos não 
estão disponíveis, tais como a quantidade de medicamentos efetivamente 
dispensada pelas farmácias ou utilizada pelos hospitais, o montante da 
demanda reprimida existente (em descumprimento ao art. 16 da Portaria SES 
nº 348/08) e a quantidade de medicamentos que são descartados por perda de 
qualidade, expiração do prazo de validade ou inutilização por quebra durante 
manuseio. 

Outro aspecto verificado foi a ausência de instrumentos que 
impeçam a distribuição de medicamentos em duplicidade ou multiplicidade, 
possibilitando a ocorrência de desvios e fraudes. 

Não há cronograma previamente estabelecido para a realização 
das aquisições de medicamentos. O setor de programação está sempre 
tentando suprir a falta de medicamentos e não age tempestivamente e 
proativamente para evitar o desabastecimento; em face disso, a programação 
da aquisição de medicamentos, conforme se verificou, não atende, em termos 
quantitativos, as reais necessidades da população. 

Observou-se que os diversos setores que compõem o ciclo da 
assistência farmacêutica atuam de forma estanque, não havendo a necessária 
integração para o bom andamento das atividades. O fluxo de informações é 
bastante precário, notadamente sobre o andamento das aquisições, essenciais 
para o planejamento das compras. Ademais, constatou-se grande quantidade 
de certames licitatórios desertos, fracassados ou sobrestados, o que contribui 
para a não-efetivação das aquisições em prazos compatíveis com a 
programação e, certamente, com as necessidades da população. 

Finalmente, por todos os problemas apresentados, poder-se-ia 
concluir que a população do DF não é razoavelmente atendida pelo Programa 
Assistência Farmacêutica, fato comprovado pela elevada parcela de 
medicamentos da Assistência Básica não disponibilizada à população no 
exercício de 2010. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 ANTECEDENTES 
A auditoria operacional no Programa Assistência Farmacêutica tem 

como objetivo verificar a capacidade de o Governo do Distrito Federal fornecer à 
população, de forma gratuita e tempestiva, os medicamentos integrantes da 
Assistência Farmacêutica Básica. 

2. O tema foi eleito pelo Excelentíssimo Conselheiro-Relator das contas 
de governo do exercício de 2010, Conselheiro Renato Rainha, a fim de subsidiar a 
análise das ações do governo e emissão do Relatório Analítico e Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

3. Antes, porém, a Assistência Farmacêutica do DF já foi examinada pelo 
Tribunal, com outros enfoques, cabendo destaque aos que se seguem. 

4. No Processo nº 3.098/99, foi apresentado o Relatório nº 021/99-2ª ICE, 
referente à Auditoria de Desempenho realizada no Programa de Fornecimento de 
Medicamentos de Alto Custo da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal, 
abrangendo a aquisição, o armazenamento e a distribuição de medicamentos 
considerados excepcionais. 

5. No Processo nº 3093/2004, foi apresentado o resultado da auditoria 
realizada pela 2ª ICE na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, também 
com foco na farmácia de alto custo. 

6. O Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação – NFTI/CICE 
realizou auditoria para avaliar a implantação e execução do Programa de 
Modernização Tecnológica das Unidades Assistenciais da Secretaria de Saúde – 
PMTUAS, Implantação do Sistema Integrado de Saúde (SIS) e serviços prestados 
pela empresa Intersystems do Brasil Ltda, cujos resultados foram apresentados no 
Relatório de Auditoria nº 7.0004.10, de 09 de março de 2011, constante do 
Processo nº 3034/2010, ainda pendente de apreciação pelo plenário. Constatou-se 
na referida auditoria que, não obstante a replicação do Sistema SIS esteja em 
curso, houve a implantação de apenas 30% do projeto nas unidades de saúde, 
ocasionando, assim, atrasos e alterações no cronograma de implantação. 

7. O Tribunal, pela Decisão nº 121/09, item VII, a.1, adotada em Sessão 
Reservada, determinou a realização de Inspeção para verificação da infraestrutura 
da Farmácia Central, e os trabalhos serão apresentados no Processo nº 3018/2010. 

8. Merece destaque, ainda, o Relatório de Auditoria Especial nº 
002/2010-DIRAS/CONT da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, sobre o 
processo de aquisição, entrega, armazenamento e distribuição de materiais médico-
hospitalares e medicamentos da Secretaria de Saúde, objeto do Processo GDF nº 
480-001.835/2010. 
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9. Também os órgãos federais de controle têm realizado, com frequência, 
fiscalização na rede de saúde do Distrito Federal. 

10. O Departamento Nacional de Auditoria do SUS, vinculado à Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde -DENASUS/SGP/MS, 
realizou em 2009 auditoria na SES/DF com foco nas despesas realizadas com 
recursos federais e nos recursos estaduais – contrapartida, destinados à execução 
da Assistência Farmacêutica Básica – AFB, avaliação dos controles internos e 
estocagem dos produtos armazenados na Central de Abastecimentos. 

11. No período de janeiro a junho de 2010, a Controladoria-Geral da União 
- CGU fiscalizou a SES/DF, tendo como escopo os recursos federais repassados no 
período de 2006 a 2009 pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS/DF ao Fundo de 
Saúde do Distrito Federal – FSDF. A auditoria foi realizada por equipe composta de 
servidores da Controladoria-Geral da União – CGU, do Departamento Nacional de 
Auditoria do SUS – DENASUS e do Fundo Nacional de Saúde, e os resultados 
foram apresentados no Relatório nº 240706 da Secretaria Federal de Controle 
Interno - SFC/CGU/PR. 

12. O TCU também realizou fiscalização na Secretaria de Saúde do DF, 
com o objetivo de analisar a implantação e operacionalização da assistência 
farmacêutica básica no Distrito Federal, avaliando a eficiência na gestão dos 
recursos, e, em face das falhas apuradas, determinou, pelo Acórdão nº 182/2011-
Plenário TC 018.405/2010-0, Sessão Ordinária de 02/02/2011, a realização de 
auditoria de conformidade nos recursos federais repassados ao GDF, durante o 
período de 2006 a 2010, para a saúde pública do DF, e utilizados na compra de 
medicamentos. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

13. A saúde é direito constitucional, assegurado nos termos dos art. 196 a 
200 da Constituição Federal. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
denominada Lei Orgânica da Saúde, regula, para todo o território nacional, as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e estatui que a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

14. As ações e serviços públicos de saúde devem ser norteados pelos 
princípios da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; da integralidade de assistência; da preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade física e moral; da igualdade da assistência à 
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; da divulgação de 
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário; da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência, dentre outros estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde e seguindo as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal. 
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15. Para melhor efetivação das ações e serviços de saúde foram 
implementadas as Políticas Nacionais de Assistência Farmacêutica e de 
Medicamentos. 

16. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, aprovada pela 
Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, é parte 
integrante da Política Nacional de Saúde e constitui-se num conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. 

17. Já em vigência desde 1998, a Política Nacional de Medicamentos 
(PNM), aprovada pela Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, tem como 
propósito precípuo garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 
considerados essenciais. 

18. No âmbito do Distrito Federal, o direito à saúde encontra-se 
assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal e a Política de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica do Distrito Federal foi aprovada pelo Conselho de Saúde 
do Distrito Federal, mediante Decisão nº 07/02-CSDF, e homologada pelo 
Secretário de Estado de Saúde, conforme publicação no DODF de 03 de outubro de 
20021. 

19. No Plano de Saúde do Distrito Federal para 2008-2011, elaborado pela 
Secretaria de Estado de Saúde, destacou-se, no que tange à assistência 
farmacêutica, a existência de problemas, bastante abrangentes, que se manifestam 
em todas as etapas do processo - planejamento da aquisição, processos de 
licitação, armazenamento e distribuição, dispensação e controle do que é 
efetivamente consumido. O documento afirma ser necessária a revisão do processo 
como um todo, tendo em vista a recorrência do tema na mídia, invariavelmente com 
conotação negativa, e o fato de se constituir em forte componente de custos. 

20. Destaque-se, ainda, a tramitação do Plano de Reorganização da 
Assistência Farmacêutica na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – 
2010, objeto do Processo GDF nº 060.005.034/2010 e aprovado pelo Conselho de 
Saúde do Distrito Federal mediante RE nº 12/2010, de 14/05/2010, que traz no seu 
bojo um diagnóstico da situação da Assistência Farmacêutica na SES/DF 
evidenciando problemas “relacionados a precariedade da infraestrutura, a debilidade 
operacional, a qualidade dos serviços farmacêuticos e a imensa dificuldade em 
proporcionar à população o acesso e o uso racional do medicamento.” 

21. No referido Plano de Reorganização, o ciclo da Assistência 
Farmacêutica foi ilustrado da forma seguinte: 

 

                                            

1 O texto aprovado da referida política não foi localizado pela Secretaria de Saúde, não obstante 
inúmeras tentativas da equipe de auditoria em obtê-la.  
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22. Por fim, ressalte-se que em 1º de janeiro de 2011 foi editado o Decreto 
nº 32.713, que instituiu, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estado de 
emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, consubstanciado, 
dentre outros, “na deficiência das ações e serviços de saúde no Distrito Federal, a 
situação dramática a que se chegou, com a ausência de planejamento e gestão, 
ocasionando frequentes desabastecimentos de remédios e insumos na rede”. 

23. No PPA 2008-2011 do Distrito Federal, o Programa Assistência 
Farmacêutica anuncia como seu objetivo a “aquisição e distribuição gratuita de 
medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde”, compreendendo a 
utilização direta nos pacientes e a dispensação de medicamentos aos usuários. 

24. A Assistência Farmacêutica do Distrito Federal constitui-se dos 
seguintes componentes: 

• Assistência Farmacêutica Básica; 

• Assistência Farmacêutica de Média Complexidade; 

• Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Farmácia 
de Alto Custo); 

• Medicamentos Estratégicos. 

25. O componente básico da assistência farmacêutica, foco desta 
auditoria, destina-se ao fornecimento dos medicamentos e insumos para o 
tratamento precoce e adequado dos problemas mais comuns e/ou prioritários, 
passíveis de atendimento em nível básico. Os medicamentos essenciais ao 
atendimento da Atenção Básica de Saúde devem estar continuamente disponíveis 
aos cidadãos que deles necessitem e compõem-se de 177 itens, que, juntamente 
com os medicamentos dos outros componentes, integram a Relação de 
Medicamentos Essenciais do Distrito Federal – REME/DF, que totaliza, atualmente, 
784 itens. 

26. O Distrito Federal atende sua população na área de saúde com uma 
rede composta por quinze hospitais, 67 centros de saúde, dezoito postos de saúde 
urbanos, 23 postos de saúde rurais, além de unidades especializadas e equipes de 
saúde da família espalhadas por todo o seu território. 
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA 
27. A Auditoria tem como objeto o Programa Assistência Farmacêutica do 
Distrito Federal. 

 

1.4 OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA 
28. O objetivo do trabalho é verificar se o Programa efetivamente cumpre 
sua função, que é fornecer de forma gratuita e tempestiva os medicamentos de que 
os usuários da rede pública de saúde necessitam. 

29. O desenvolvimento dos trabalhos foi feito por intermédio da análise de 
três questões de auditoria: 

• QA-1: Em que grau a população é atendida pelo Programa? 

• QA-2: A Secretaria de Saúde exerce efetivo controle sobre os 
medicamentos dispensados ou utilizados pela rede pública de 
saúde do Distrito Federal? 

• QA-3: Em que grau as atividades de programação e de aquisição 
são desenvolvidas, de forma a garantir o efetivo atendimento da 
população? 

 

30. A auditoria não incluiu no seu exame as informações relativas aos 
demais Componentes da Assistência Farmacêutica, quais sejam Assistência 
Farmacêutica de Média Complexidade, o Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (Farmácia de Alto Custo) e Medicamentos Estratégicos, não obstante 
seus medicamentos integrem, também, a REME/DF. 

31. Os trabalhos foram realizados no período de novembro de 2010 a 
maio de 2011 e abrangeram as atividades no exercício de 2010. 
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2 METODOLOGIA 
 

32. Na Auditoria Operacional realizada no programa Assistência 
Farmacêutica, a equipe de Auditoria seguiu a seguinte metodologia: 

 

a. Pesquisa documental e em sistemas 
33. Foram analisados documentos encaminhados pela Secretaria de 
Saúde, além de dados extraídos diretamente do SIS, relativos ao exercício de 2010. 

 

b. Visita a hospitais e centros de saúde e aplicação de check lists 
34. Inicialmente, na etapa de planejamento, foram visitados 17 centros de 
saúde, para verificação prospectiva das condições de armazenamento e 
dispensação dos medicamentos. Nessa etapa, importou conhecer em que 
condições se dá o atendimento à população, as dificuldades existentes e potenciais 
pontos de controle. 

35. Para a fase de execução, foi selecionada amostra com 48 unidades de 
saúde, sendo 43 centros de saúde e 5 hospitais, com o intuito de verificar as 
condições de funcionamento das respectivas farmácias, com aplicação de check 
lists e registro fotográfico. 

 

c. Realização de reuniões, entrevistas e aplicação de questionários 
36. Foram realizadas reuniões, entrevistas e aplicados questionários aos 
responsáveis pela UAG, SAS, DIASF, DISM, Gerência de Abastecimento - GEAB, 
conhecida pela denominação “Farmácia Central”, núcleo responsável pela 
distribuição de medicamentos aos centros de saúde (o extinto Núcleo de 
Medicamentos da Atenção Básica – NUMAB, que passou a integrar a GEAB) e 
DITEC. 
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3 RESULTADOS DA AUDITORIA 
 

3.1 Em que grau a população é atendida pelo 
Programa? 
 

3.1.1 A população do DF não é razoavelmente atendida 
pelo Programa Assistência Farmacêutica 
 

3.1.1.1 Critérios 
37. Ter disponível 100% dos medicamentos da Relação de Medicamentos 
Essenciais - REME/DF, relativos à atenção básica, ao longo de todo o exercício. 

 

3.1.1.2  Análise e evidências 
38. As Unidades de Saúde da rede pública no DF encontram-se 
frequentemente desabastecidas de medicamentos da atenção básica da REME/DF. 
Em verdade, a maior parte dos medicamentos essenciais ao atendimento da 
Atenção Básica de Saúde não estiveram disponíveis à população durante todo o 
ano de 2010.  

39. Dados extraídos do SIS, relativos aos medicamentos que tiveram 
estoque zerado no NUMAB no exercício de 2010, por período, demonstraram que 
dos 177 medicamentos constantes da lista (PT 24): 

• 75 itens faltaram durante 6 meses ou mais (42%); 

• 34 não foram disponibilizados durante todo o exercício (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

40. Essa realidade foi constatada nas visitas realizadas aos centros de 
saúde e hospitais, em que se verificou o elevado número de medicamentos não 
disponíveis à população, em contraste com o esperado, que é a disponibilização de 
todos os medicamentos da atenção básica. 

 

Apenas 28 medicamentos da Atenção Básica 
ficaram disponíveis durante todo o ano de 2010, o 

que representa 15,8% do total. 
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41. Em visita às unidades de saúde, confirmou-se a rotineira falta de 
medicamentos, visível tanto pelos espaços vazios nas prateleiras, nas fichas de 
estoque kardex, no rol de faltas afixado nas paredes, quanto pela observação dos 
pacientes que deixavam de ser atendidos no balcão das farmácias por falta dos 
medicamentos procurados. 

 

    

  

Em 2010, de todos os medicamentos integrantes 
da REME/DF, composta de 784 itens, 1 em cada 4 
medicamentos faltou durante 6 meses ou mais e 
36 medicamentos faltaram durante todo o ano. (PT 
25) 
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Em 2010, mais de 80% dos medicamentos da Atenção Básica faltaram em algum momento.  

 

3.1.1.3  Causas 
42. Como causas, apontam-se a programação inadequada das aquisições 
de medicamentos, a morosidade dos processos de aquisição, a gestão inadequada 
dos estoques, além da falta de controle na dispensação dos medicamentos. 
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3.1.1.4  Efeitos 
43. Interrupção do tratamento, agravamento das doenças e contribuição 
para a baixa resolutividade dos tratamentos e consequente aumento do custo dos 
serviços de saúde. 

 

3.1.1.5  Proposições 
44. Determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que 
adote providências para abastecer, de forma ininterrupta, os Centros de Saúde do 
Distrito Federal com todos os medicamentos constantes da REME/DF, 
especialmente os integrantes do Componente da Assistência Básica. 

 

3.1.1.6  Benefícios esperados 
45. Como benefício direto do abastecimento ininterrupto das farmácias dos 
centros de saúde e dos hospitais, espera-se a melhoria da assistência à saúde da 
população do Distrito Federal. 
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3.2 A Secretaria de Saúde exerce efetivo controle 
sobre os medicamentos dispensados ou utilizados 
pela rede pública de saúde do Distrito Federal? 
46. A Secretaria de Saúde não mantém efetivo controle sobre os estoques 
de medicamentos, visto que não adota procedimentos operacionais padronizados 
nas suas unidades, não registra a quantidade de medicamentos efetivamente 
dispensados pelas farmácias ou utilizados pelos hospitais, não impede a distribuição 
em duplicidade e não mensura a demanda reprimida. 

 

3.2.1 A SES não tem controle efetivo dos estoques de 
medicamentos da rede 
 

3.2.1.1 Critério 
47. Deve haver mecanismo que permita o controle efetivo dos estoques de 
medicamentos existentes na rede, possibilitando ao gestor o planejamento racional 
das aquisições. 

 

3.2.1.2  Análise e evidências 
48. Em visita à Farmácia Central, foi constatado que, embora exista 
sistema informatizado de controle das quantidades de entradas e saídas de 
medicamentos, o sistema não apresenta campos relativos a lotes e datas de 
validade, o que não permite o rastreamento dos medicamentos distribuídos às 
unidades. 

49. Em entrevista com a responsável pela GEAB, foi informado que o 
controle dos medicamentos por lotes não é realizado, e o controle dos prazos de 
validade é feito de forma insuficiente (PTs 14 e 15). 

50. No Núcleo de Medicamentos da Atenção Básica, observou-se a 
afixação de pequenos avisos junto aos medicamentos com informações sobre lote e 
prazo de validade. Foi apresentado, na oportunidade, o sistema do Ministério da 
Saúde, denominado MEDCON, que disponibiliza campo para registro de lote e de 
prazo de validade para os medicamentos provenientes daquele órgão (PT 44).  
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Estoques de medicamentos no NUMAB; nos detalhes, separação de medicamentos por lotes e 
prazos de validade. 

 

51. Nos centros de saúde, foram informados eventuais recebimentos de 
medicamentos com datas de validade anteriores àquelas dos medicamentos em 
distribuição, o que demonstra a falibilidade do controle. Também foi observado que 
os medicamentos não são separados por lotes e, em 81% dos centros visitados, 
não há separação dos medicamentos por data de validade (PTs 18, 20 e 21). 

52. Observou-se ainda que o controle de estoque fica a cargo dos 
responsáveis pelo setor, sendo, em regra, realizado mensalmente e, mesmo nos 
centros de saúde em que o SIS permite individualizar a dispensação2 e há controle 
instantâneo de estoque, ao final do mês, como foi informado à equipe de auditoria, 
realiza-se o cotejo do estoque físico (em prateleira) com o “estoque virtual” (no SIS); 
havendo diferença, ajusta-se o virtual, ou seja, baixam-se do estoque os 
medicamentos do sistema sem qualquer justificativa e nem comprovação da 
destinação.  

                                            
2 Entende-se como individualização da dispensação a entrega de medicamentos pelos centros de 
saúde à população, com registro on line de paciente e respectivo medicamento dispensado. 
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53. A disposição dos medicamentos nos centros de saúde favorece o 
critério PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai), pois ficam à frente os mais 
antigos; os medicamentos mais novos são posicionados na parte de trás da 
prateleira. Entretanto, não há relação com o critério FEFO (First Expired, First Out), 
pois este independe da disposição dos medicamentos, mas do cuidado do 
responsável por observar a data de validade dos medicamentos que são recebidos, 
verificando se são “mais recentes” ou não que os já em distribuição. Na GEAB, por 
outro lado, observou-se que a disposição dos estoques não favorece qualquer 
critério. A responsável pelo setor afirmou que as condições físicas da Farmácia 
Central não permitem que sejam utilizados critérios como o PEPS para 
gerenciamento dos estoques; em certos casos, segundo explicou, a empilhadeira 
sequer consegue alcançar os estoques mais antigos, dispostos no fundo dos 
galpões (PT 14 e 15). 

 

 
Vista lateral de um dos galpões da GEAB 

 

 
Estoques de medicamentos na GEAB. 
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54. Metade dos centros de saúde visitados informaram constituir pequeno 
estoque por motivo de precaução, para suprir momentos em que o estoque do 
medicamento está “zerado” na rede. Assim, é possível que sobre medicamentos em 
alguns centros e falte em outros, o que não é controlado pela SES, pois são 
estoques “fora” do sistema. Esse fato foi constatado pela auditoria, que 
incidentalmente verificou a existência de grande estoque de determinado 
medicamento em um centro de saúde e a inexistência em outro, ambos da mesma 
regional de saúde, podendo ser citado o caso do sulfato ferroso nos centros de 
saúde da DRS de Taguatinga. (PTs 18, 20 e 21) 

55. Em muitos casos, os estoques ficam acondicionados em locais 
improvisados, o que não garante a qualidade dos medicamentos ali armazenados. 

 

   

 
Exemplos de medicamentos estocados, de maneira improvisada, pelas farmácias dos 
centros de saúde. 
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3.2.1.3  Causas 
56. Como causas da ausência de controle dos estoques de medicamento 
em cada unidade, constatou-se a inexistência de normatização e definição de 
rotinas operacionais para o controle de estoques, lotes e prazos de validade dos 
medicamentos e a insuficiência de pessoal qualificado para execução das atividades 
de controle. 

57. A inadequação das condições de armazenamento também foi 
apontada pela Farmácia Central como causa para a falta de controle de lote e de 
prazos de validade a cada entrada/saída; entretanto, não foi informada a área 
necessária para a otimização da atividade, nem apresentado qualquer estudo que 
confirmasse essa afirmativa. 

58. Nos centros de saúde, a falta de pessoal e de estrutura física e 
material mostra-se decisiva para não se efetuar os registros necessários ao controle 
de estoque. 

 

3.2.1.4  Efeitos 
59. Como efeitos diretos da ausência de controle dos estoques, com 
controle de lote e de prazo de validade dos medicamentos, têm-se dificuldade no 
rastreamento dos medicamentos que eventualmente devam ser recolhidos e 
impossibilidade de identificar eventuais usuários que tenham recebidos tais 
medicamentos. 

 

 
Mensagem na abertura do SIS noticiando que a Vigilância Sanitária do Distrito Federal - VISA/DF 
interditou cautelarmente o Lote A00763, val. 07/2013, da Farmácia Central e que, portanto, o 
medicamento não deve ser utilizado até relatório conclusivo quanto a sua qualidade. Impossibilidade 
de rastreamento do referido lote. 

 

60. Outra consequência é a distribuição de medicamentos em 
desconformidade com a regra FEFO, isto é, o primeiro que expira deve ser o 
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primeiro a sair, dificultando a rotatividade dos estoques e possibilitando eventuais 
perdas de medicamentos por vencimento do prazo de validade. 

 

    
Exemplos de medicamentos vencidos encontrados em centro de saúde e em hospital. 

 

61. Nas farmácias dos hospitais e centros de saúde, a ausência de 
controle dos estoques traz como consequências a não identificação de eventuais 
perdas e desvios, o favorecimento à ocorrência de fraudes3 e o desconhecimento da 
quantidade de medicamentos efetivamente dispensada e, por conseguinte, cálculo 
do Consumo Médio Mensal em desconformidade com a realidade. 

 

3.2.1.5  Proposições 
62. Por todo o exposto, cabe recomendar à SES: normatizar e definir 
rotinas operacionais específicas para o controle de estoques, contemplando lotes e 
prazos de validade dos medicamentos; capacitar os servidores do setor para 
desempenhar atividades de controle; e prover os centros de saúde de estruturas 
física e de material adequadas para o exercício da atividade de controle de 
estoques. 

 

3.2.1.6 . Benefícios esperados 
63. Maior controle sobre os estoques da rede pública de saúde, com 
disponibilização de informações sobre lote, quantidade, validade, local de 
armazenamento, perdas e desvios, permitindo planejamento eficaz de aquisições e 
tomada de decisão baseada na realidade da saúde do DF. 

 

                                            
3 O desvio de medicamentos de Postos de Saúde foi apurado e confirmado, segundo Circular nº 
18/2011 – GAB/SAS, de 15.02.2011 (PT 40) 
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3.2.2 A Secretaria de Saúde não adota Procedimentos 
Operacionais-Padrão – POPs na execução das atividades 
em suas unidades. 
 

3.2.2.1 Critério 
64. Devem existir Procedimentos Operacionais-Padrão que permitam 
garantir a mesma rotina no atendimento aos pacientes, o controle dos estoques e a 
captação de informações importantes ao gerenciamento do ciclo da assistência 
farmacêutica. 

 

3.2.2.2  Análise e evidências 
65. Em entrevistas realizadas em diversas unidades e nas visitas 
realizadas a hospitais e centros de saúde, ficou evidenciado que não existe 
padronização de procedimentos nas atividades que compõem o ciclo da assistência 
farmacêutica, notadamente no que tange a planejamento, aquisição, 
armazenamento, controle da movimentação de estoque e uso/dispensação de 
medicamentos (PTs 18, 20 e 21). 

66. A DIASF, responsável pela normatização da atividade no âmbito do 
Distrito Federal, reconheceu a existência de Procedimentos Operacionais-Padrão 
(POPs) antigos, em desuso, e informou sobre a elaboração de manual que 
preencha essa lacuna (PT 13).  

67. Assim, as farmácias dos centros de saúde e dos hospitais, ante a 
ausência de normas de procedimentos, realizam suas atividades como entendem 
adequado, dependendo da experiência e boa vontade das pessoas que trabalham 
nos diversos setores. Como exemplo, destacam-se formas diferenciadas, e algumas 
inusitadas, de se fazer o descarte de medicamentos vencidos, uso de cadeiras de 
rodas em substituição aos carrinhos de transportar medicamentos sob a alegação 
de maior comodidade, caixas de medicamentos de uso controlado em prateleiras 
abertas, dentre outros. 
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Utilização de cadeiras de rodas para transporte de medicamentos. 

 

68. Não há rotina uniforme entre os diversos centros de saúde para o 
registro da movimentação de estoques. Entretanto, dados coletados junto aos 
centros visitados mostram que a movimentação de estoques é registrada 
mensalmente em 18 deles, o que representa 42% dos centros em que o check list 
foi aplicado, seguido de registros diários, que somaram 26% (PT 18, 20 e 21). 

69. Quase 90% dos centros de saúde informaram não haver POPs quanto 
à forma correta de armazenagem dos medicamentos termolábeis. Em geral, há 
geladeiras ou compartimentos específicos (isopor ou caixa térmica com termômetro) 
para armazenagem dos termolábeis. Foi verificada em vários centros de saúde a 
utilização da mesma geladeira para acondicionar bebidas e alimentos diversos, 
prática proibida por ser prejudicial à qualidade dos termolábeis acondicionados. 

 

 
Exemplo da utilização de caixas térmicas para 
acondicionamento de termolábeis. 
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Exemplos de utilização indevida de refrigeradores, com medicamentos e alimentos dividindo o 
mesmo espaço. Na primeira geladeira, aviso afixado com os dizeres “Geladeira de Insulina. 
Proibida a guarda de alimentos”. 

 

70. Em 44% dos centros de saúde, observou-se que havia medicamentos 
expostos à luz solar direta ou em contato direto com o piso e paredes, o que afeta 
sua qualidade por causa do calor e da umidade a que são submetidos. (PT 18, 20 e 
21) 
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Exemplos de medicamentos em contato direto com o piso; expostos à luz direta do sol; 
indevidamente armazenados ao longo de extensos corredores de hospitais, inclusive fora das 
caixas, convivendo com lixo hospitalar em trânsito; e lixo hospitalar para incineração em local 
de passagem da população. 
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71. Mais de 70% dos centros visitados não souberam informar a existência 
de norma ou orientação escrita que disciplinasse a atuação das farmácias (PT 18, 
20 e 21). 

72. Apenas quatro centros de saúde visitados informaram seguir 
orientações da vigilância sanitária, descartando os medicamentos vencidos em 
descarpack específico, de lixo hospitalar, destinado à incineração. Todavia, em 
regra, cada um age segundo o que julgar melhor4. Agrava-se o fato pela prática de 
recolhimento de medicamentos da população que, apesar de boa prática, ressente-
se da falta de orientação superior da SES para a operação e subsequente destino 
dos medicamentos recolhidos. 

 

  

  
Descarte de medicamentos vencidos ou recebidos de pacientes; não há padronização. 

 

73. Foram noticiadas tentativas de elaboração de POPs na DRS de 
Taguatinga, para adoção naquela regional de saúde, e a elaboração e 
implementação de POPs nos Centros de Saúde nº 2 de Sobradinho e Centro de 
Saúde nº 8 do Gama, mas se tratam de iniciativas isoladas e de aplicação local. 

                                            
4 Em relação aos medicamentos recebidos com prazo de validade menor que 75% do exigido pelo 
edital, foi informado que se aceita uma “carta de troca” em que o fornecedor se compromete a 
substituir aqueles que porventura vencerem. 
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3.2.2.3  Causas 
74. A causa da falta de utilização de POPs é a inoperância do órgão 
responsável pela normatização das atividades afetas à assistência farmacêutica. 

 

3.2.2.4  Efeitos 
75. A não utilização de POP’s tem como consequências a impossibilidade 
de garantir a qualidade dos serviços de assistência farmacêutica prestados à 
população, pela falta de  uniformidade de procedimentos, e a inexistência de 
instrumentos para possibilitar o uso racional de recursos aplicados na área. 

 

3.2.2.5  Proposições 
76. Diante da falta de padronização demonstrada, cumpre recomendar à 
SES que elabore e implemente Procedimentos Operacionais-Padrão – POPs para 
todas as atividades que compõem o ciclo da Assistência Farmacêutica. 

 

3.2.2.6  Benefícios esperados 
77. Padronização dos procedimentos, garantindo a qualidade do 
atendimento à população e permitindo avaliar a atividade a partir de parâmetros 
cotejáveis. 

 

 

3.2.3 A SES não conhece a quantidade de medicamentos 
efetivamente dispensada pelas farmácias ou utilizada 
pelos hospitais 
 

3.2.3.1 Critério 
78. Deve haver mecanismo que permita identificar a quantidade de 
medicamentos efetivamente dispensados pelas farmácias ou utilizados pelos 
hospitais. 

 

3.2.3.2  Análise e evidências 
79. Nas visitas realizadas às farmácias dos hospitais e centros de saúde, 
observou-se que a quantidade real de medicamentos utilizada pelos hospitais ou 
dispensados nos centros de saúde é registrada em apenas 7 dos 43 centros de 
saúde visitados. Ainda assim, esse registro é improvisado, pontual, não se 
prestando a fomentar o planejamento das aquisições ou qualquer outro 
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procedimento (PT 18, 20 e 21). 

 

      

 
Exemplos de registros diários de medicamentos dispensados pelos centros de saúde. 

 

80. Em regra, o registro da medicação dispensada aos pacientes 
encontra-se nas cópias retidas das receitas médicas ou nas fichas de pacientes 
crônicos. Todavia, não há relatórios ou sistemas que permitam consolidação. 

81. No atual sistema, a quantidade consumida informada pelas farmácias 
e que deveria servir de base para o planejamento de novas compras é calculada da 
seguinte maneira: 

Estoque inicial + Entradas – Estoque em prateleira = Quantidade Consumida 

82. Na Quantidade Consumida estão incluídas eventuais perdas, 
medicamentos retirados do estoque por data de validade expirada, ou que sejam 
considerados impróprios para distribuição e os eventualmente extraviados. Em 
apenas 2 dos 43 centros visitados foi informado o registro de medicamentos 
vencidos ou perdidos (PT 18, 20 e 21). Conclui-se, portanto, que a SES não 
conhece essa informação.  

83. Nos hospitais, medicamentos que saem das farmácias internas para as 
clínicas também são considerados como efetivamente consumidos, desde o 
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momento de sua distribuição, não sendo registrado se o medicamento foi ministrado 
ou não ao paciente. Mesmo nos três hospitais em que há individualização da dose5, 
nem todas as clínicas estão incluídas no sistema (PT 19). Ainda assim, no Hospital 
Regional de Samambaia e no Hospital Regional do Gama, a implantação da dose 
individualizada permitiu a redução do consumo de vários medicamentos, conforme 
demonstraram o RELATÓRIO DO PRIMEIRO MÊS DE DOSE INDIVIDUAL DA 
CLÍNICA MÉDICA do HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA, de 05.05.2008 (PT 
33), e o MEMORANDO Nº 0112/2011 – NUFA/CAS/DGSG, de 16.03.2011 (PT 35). 
No caso do HRSAM, o Relatório mostra ter havido redução média de 70% no 
consumo de medicamentos injetáveis e 74% no consumo de comprimidos. No HRG, 
por sua vez, a Diretoria Geral de Saúde do Gama informa a redução de 12% do 
consumo de medicamentos nas UTIs. O benefício da implantação da 
individualização é, portanto, incontestável. 

84. Não se realiza, em regra, registro dos receituários médicos atendidos. 
Não há rotinas estabelecidas para tanto. As guias retidas são armazenadas por 
períodos variáveis (não há uniformidade quanto ao tempo requerido), não sendo 
realizado qualquer trabalho com base nas receitas arquivadas (PT 18, 20 e 21); 

 

      
Exemplo do arquivamento dos receituários médicos atendidos.  

 

 

                                            
5 Entende-se como individualização da dose o procedimento de identificação da quantidade exata de 
medicamentos necessária ao tratamento do paciente. Assim, a farmácia do hospital com essa rotina 
implementada encaminha exatamente a quantidade necessária e suficiente de medicamento para o 
tratamento diário do paciente. No caso de alta de paciente, o medicamento não utilizado retorna para 
o estoque disponível da farmácia.  
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85. Dessa forma, conclui-se que a SES não sabe exatamente qual a 
quantidade de medicamentos efetivamente dispensada à população. 

 

3.2.3.3  Causas 
86. A inexistência de normatização ou orientação dos órgãos centrais 
quanto aos procedimentos a serem adotados para o registro dos medicamentos 
efetivamente utilizados ou dispensados à população mostra-se como causa 
fundamental para o desconhecimento do quantitativo efetivamente utilizado ou 
dispensado. 

87. Não existe a obrigação de prestar contas quanto aos medicamentos 
efetivamente consumidos (utilizados ou dispensados) e/ou perdidos. 

 

3.2.3.4  Efeitos 
88. O desconhecimento da quantidade de medicamentos efetivamente 
dispensados ou utilizados na rede pública de saúde impossibilita a utilização da 
demanda atendida como parâmetro para planejamento das aquisições; é utilizada, 
como será visto adiante, informação relativa à quantidade de medicamentos 
distribuída pela GEAB e pelo NUMAB às unidades da rede como parâmetro.  

89. Além disso, essa falta de informações gera, automaticamente, o 
desconhecimento do grau de desperdício, perdas e desvios existente na rede 
pública de saúde e, por conseguinte, isenta os responsáveis da responsabilização 
pelas eventuais perdas, desvios e fraudes ocorridas. 

90. Programação inconsistente das aquisições também é outra 
consequência advinda da falta de registro dos medicamentos que são efetivamente 
utilizados e dos que efetivamente foram dispensados a pacientes/usuários. 

 

3.2.3.5  Proposições 
91. Considerando a importância da informação relativa aos medicamentos 
efetivamente consumidos, isto é, dispensados ou utilizados, impende recomendar à 
SES que normatize e defina procedimentos com vistas ao registro dessa informação 
e a sua utilização como parâmetro para as futuras aquisições, definindo, inclusive, a 
obrigação de prestar contas quanto aos medicamentos efetivamente consumidos 
(utilizados ou dispensados) ou perdidos. 

 

3.2.3.6  Benefícios esperados 
92. Como benefícios diretos, o conhecimento da real destinação dos 
medicamentos adquiridos permitirá o desenho adequado das aquisições e mitigação 
dos eventuais desvios existentes. 
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3.2.4 A SES não impede a distribuição de medicamentos 
em multiplicidade 
 

3.2.4.1 Critérios 
93. Deve existir mecanismo que identifique o paciente e o medicamento a 
ele dispensado, de tal forma que impeça a dispensação em multiplicidade ao 
mesmo paciente, em determinado espaço de tempo. 

 

3.2.4.2  Análise e evidências 
94. A dispensação de medicamentos em multiplicidade é fato reconhecido 
pelos centros de saúde, entendido como a possibilidade de determinado paciente, 
em período específico, conseguir diversas receitas com prescrição mensal para um 
mesmo medicamento, em mais de uma consulta, em diversas unidades de saúde, 
ou até mesmo na mesma unidade, sem que a SES tome conhecimento. 

95. Nas visitas aos diversos centros de saúde constantes da amostra, 
verificou-se que embora exista mecanismo no SIS que permita identificar o usuário 
final, o módulo simplesmente não é disponibilizado; Apenas 5 dos 43 centros de 
saúde visitados tinham acesso a esse mecanismo (PT 18, 20 e 21). Foram 
relatados, inclusive, vários casos em que a mesma pessoa retornava à farmácia 
recorrentemente para retirar medicamentos, que lhe eram negados simplesmente 
porque o responsável pela farmácia, no momento da dispensação, reconhecia o 
paciente.  

96. Além disso, os centros de saúde operam de forma estanque, não 
sabendo se o paciente já conseguiu o medicamento em outro centro de saúde. 

97. Quando questionados sobre a possibilidade de ocorrência de 
dispensação de medicamentos em multiplicidade, todos os responsáveis pelas 
farmácias reconheceram que é bem provável que ocorra, pois não têm controle 
algum sobre essa questão, informando, ainda, não existir qualquer orientação da 
SES, nem qualquer mecanismo em funcionamento que permita verificar a 
ocorrência de tal fato.  

98. No Centro de Saúde nº 1 de Samambaia, a equipe constatou a 
eficiência do mecanismo: o paciente é identificado pelo “Cartão Saúde do Cidadão”, 
por leitura de código de barras, e seu prontuário é disponibilizado ao responsável 
pela farmácia, que, após verificar a existência do medicamento na prateleira, 
registra a saída do medicamento no campo específico do SIS, relativo ao paciente. 
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Módulo implementado em centro de saúde; identificação do paciente e respectivo medicamento 
dispensado. Possibilidade de evitar a dispensação em multiplicidade. 

 

3.2.4.3  Causas 
99. Como causas para a ausência de mecanismos que impeçam a 
distribuição de medicamentos em multiplicidade apontam-se: 

• ausência de normatização, orientação e fiscalização dos órgãos 
centrais que inibam a distribuição de medicamentos em 
multiplicidade; 

• inexistência de integração entre os centros de saúde, com 
informações sobre pacientes atendidos e respectivos medicamentos 
dispensados. O SIS oferece ferramenta que pode impedir essa 
distribuição em multiplicidade; entretanto, a SES ainda não 
disponibilizou o sistema a toda a rede com o respectivo módulo de 
controle da entrega de medicamentos; 

• ausência de registro das receitas atendidas, com identificação dos 
pacientes e respectivos medicamentos dispensados. 

 

3.2.4.4  Efeitos 
100. A inexistência de mecanismo que permita identificar o usuário final e 
os respectivos medicamentos a ele distribuídos favorece a ocorrência de fraudes e 
de desvios de medicamentos. Além de contribuir para a falta de medicamentos para 
aqueles que realmente deles necessitam. 

101. Outra consequência natural e direta é o desperdício de recursos 
públicos. 

 

3.2.4.5  Proposições 
102. Diante da necessidade de impedir a distribuição de medicamentos em 
multiplicidade, cumpre recomendar à SES que estruture as unidades de saúde para 
utilização do SIS, disponibilizando o módulo de controle da entrega de 
medicamentos, ou implemente procedimentos que permitam o registro das receitas 
médicas atendidas, com identificação dos pacientes e respectivos medicamentos 
dispensados, com integração entre todas as unidades de saúde. 
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3.2.4.6  Benefícios esperados 
103. A mitigação de fraudes e de desperdício de recursos públicos é o 
benefício mais evidente, refletindo na disponibilização de medicamentos à 
população. 

 

 

3.2.5 A demanda reprimida não é registrada, em 
descumprimento ao art. 16 da Portaria SES nº 348/08. 
 

3.2.5.1 Critérios 
104. Deve haver registro da demanda por medicamento que não é atendida 
por falta do item em estoque. 

 

3.2.5.2  Análise e evidências 
105. Nos centros de saúde visitados, a equipe de auditoria verificou que 
nenhum deles registra a demanda reprimida (PT 18, 20 e 21). Percebeu-se a prática 
de afixar relação de medicamentos em falta, o que permite ao paciente não perder 
tempo aguardando nas filas das farmácias; por outro lado, dificulta a quantificação 
da demanda reprimida. Apesar de se constituir em informação fundamental para o 
planejamento das aquisições de medicamentos, não há preocupação por parte da 
SES de registrar esse contingente. 

 

  
Lista de medicamentos em falta afixada em farmácia de centro de saúde; dificuldade em 
quantificar a demanda reprimida. 
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3.2.5.3  Causas 
106. Como causa da inexistência de registro da demanda reprimida é a falta 
de fiscalização ou cobrança por parte da SES do cumprimento do art. 16 da Portaria 
nº 348/2008, que estabelece a obrigatoriedade de se fazer tal registro. 

 

3.2.5.4  Efeitos 
107. A demanda reprimida, por inexistente, não é considerada para o 
planejamento das aquisições de medicamentos, tal como ocorre com a demanda 
atendida, implicando em inconsistência da programação. 

 

3.2.5.5  Proposições 
108. Cumpre recomendar à SES fazer cumprir o art. 16 da Portaria nº 
348/2008. 

 

3.2.5.6  Benefícios esperados 
109. A quantificação da demanda reprimida, associada à determinação da 
demanda efetivamente atendida, permitirá realizar aquisições com base em 
parâmetros que reflitam a real necessidade da população, evitando desperdícios e 
períodos prolongados de falta de medicamentos. 
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3.3  Em que grau as atividades de programação e 
de aquisição são desenvolvidas, de forma a garantir 
o efetivo atendimento da população? 
110. As atividades de programação e de aquisição de medicamentos 
apresentam falhas graves e não garantem suficientemente o atendimento das 
necessidades da população. 

 

3.3.1 A programação da aquisição de medicamentos não 
atende, em termos quantitativos, às reais necessidades da 
população e não existem rotinas com prazos 
estabelecidos para as suas atividades nem cronograma 
previamente estabelecido para a realização das 
aquisições. 
 

3.3.1.1 Critérios 
111. A atividade de programação deve atender ao quantitativo real 
demandado pela população, suficiente para suprir suas necessidades, no momento 
adequado. 

 

3.3.1.2  Análise e evidências 
112. A equipe de auditoria, em entrevista realizada no Núcleo de 
Programação da SES, constatou que não se utiliza a efetiva necessidade de 
medicamentos da população como parâmetro para planejar a aquisição de 
medicamentos. Não se levam em consideração as demandas atendida e reprimida, 
as perdas e os eventuais desvios existentes. O parâmetro básico utilizado pela 
programação é o chamado Consumo Médio Mensal – CMM, que deveria refletir o 
quantitativo real dispensado pelas farmácias ou utilizado pelas unidades de saúde 
do DF. Todavia, verificou-se que o CMM é calculado a partir dos medicamentos 
distribuídos pela GEAB e pelo NUMAB às unidades de saúde. No caso de períodos 
prolongados de falta de medicamentos (seis meses ou mais), utilizam-se dados 
históricos da distribuição do medicamento para suprir a falta de informação, o que 
agrava ainda mais a dificuldade de se planejar, de forma razoável, o quantitativo 
necessário para atender às necessidades da população do Distrito Federal, vez que, 
via de regra, acarreta redução do CMM e, por conseguinte, conduz a novas 
aquisições abaixo da demanda real e novo período de falta de medicamentos 
(PT 14). 

113. Interessante lembrar que, conforme observado, a informação relativa a 
eventuais perdas não é conhecida, o que impossibilita a delimitação do quantitativo 
de perdas evitáveis. A identificação de tal montante, juntamente com a informação 
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relativa às demandas atendida e reprimida, permitiria aproximar a programação das 
aquisições às reais necessidades da população. 

114. A periodicidade da programação das aquisições é variável, e não há 
prazos formais a serem respeitados. A equipe do setor de programação encaminha 
os Pedidos de Aquisição de Materiais – PAMs a partir da constatação direta de 
diminuição ou falta do medicamento nos estoques da GEAB e NUMAB, e não a 
partir das necessidades efetivas da população, visto que tal informação inexiste 
(PT 14). 

115. A programação está sempre tentando suprir a falta de medicamentos e 
não age tempestivamente e proativamente para evitar o desabastecimento. Enfim, 
não são realizadas atividades típicas de programação. 

 

3.3.1.3  Causas 
116. O fato de a SES/DF não conhecer o que realmente é demandado pela 
população e a ausência de normatização e orientação dos órgãos centrais quanto 
aos procedimentos a serem adotados e prazos a serem respeitados foram 
diagnosticados pela equipe de auditoria como as principais causas para a 
programação não atender à demanda da população e às solicitações das unidades, 
no momento adequado. 

117. Outra causa contatada é a precariedade da estrutura física e a 
insuficiência de pessoal para execução das atividades afetas a programação. 

 

3.3.1.4  Efeitos 
118. As falhas graves apresentadas na fase de programação têm 
provocado desabastecimento de itens essenciais e excesso de abastecimento de 
outros, conforme verificou a auditoria. 

119. Outro efeito decorrente das falhas graves na programação, que não 
tem atendido à demanda da população e às solicitações das unidades no momento 
adequado, é o desperdício de recursos, seja da máquina administrativa, em virtude 
das sucessivas aquisições do mesmo medicamento que são realizadas ao longo do 
exercício, seja de recursos financeiros, pela aquisição em excesso de 
medicamentos, além da necessidade real da população. 

 

3.3.1.5  Proposições 
120. Necessário recomendar à SES que defina procedimentos para 
determinar as demandas atendida e reprimida, bem como prazos a serem 
respeitados pelas atividades afetas à aquisição de medicamentos. 

 

3.3.1.6  Benefícios esperados 
121. A quantificação da demanda real, o estabelecimento de rotinas com 
definição de prazos e cronograma prévio para as aquisições mitigarão os problemas 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
QUINTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 
DIVISÃO DE AUDITORIA DE PROGRAMAS E DE RECURSOS EXTERNOS 

 

 

40 

relativos ao desabastecimento, assim como promoverão o uso racional dos recursos 
públicos. 

 

3.3.2 O setor de programação não dispõe de 
informações sobre o fluxo dos procedimentos de 
aquisições, essenciais para o planejamento das compras. 
 

3.3.2.1 Critérios 
122. Articulação permanente dos setores envolvidos no processo de 
aquisição, com fluxo de informações que permita conhecer em que estágio se 
encontram os processos, bem como os eventuais problemas neles existentes. 

 

3.3.2.2  Análise e evidências 
123. Foi informado pelo Núcleo de Programação (PT 14) que, após a 
protocolização dos Pedidos de Aquisição de Material - PAMs, não há mecanismos 
que possibilitem acompanhar o processo de aquisição e estimar os prazos em que 
os medicamentos serão recebidos.  

124. Foram relatados episódios que impossibilitaram o recebimento dos 
produtos licitados por conta de Notas de Empenho canceladas, problemas com 
fornecedores, certames licitatórios fracassados, etc., enquanto tinha-se como certa 
a chegada dos medicamentos e, portanto, sem qualquer preocupação quanto a 
iniciar novo processo de aquisição.  

125. Por outro lado, houve casos em que, pelo mesmo motivo, foram 
iniciados vários processos, que correram simultaneamente, para a aquisição do 
mesmo medicamento, pois se acreditava na ocorrência de algum problema que 
impedisse sua continuidade ao longo do procedimento de aquisição6.  

                                            
6 Para ilustrar esse fato, apresentam-se os processos SES nº 060.007216/2009, 060.008225/2009 e 
060.006178/2010, referentes à aquisição de Estearato de Eritromicina, 500mg. O primeiro processo 
foi iniciado em 08.06.2009 e teve solução somente em 25.11.2010, dezessete meses após iniciado. 
Nesse meio tempo, os outros processos foram iniciados, sem que se conhecessem os problemas 
existentes na aquisição do medicamento em tela, a saber, a indisponibilidade do medicamento no 
mercado, por não renovação de sua licença junto à Anvisa, segundo informações dos fornecedores 
constantes dos autos. Só estava disponível a Eritromicina na forma Estolato, “não recomendado a 
hepatopatas e gestantes devido ao risco de desenvolvimento de hapatite colestática de fundo 
alérgico’, segundo o Formulário Terapêutico Nacional 2008. A preocupação com os pacientes surge 
em 31.05.2010, com a solicitação para que se apresentasse solução terapêutica alternativa ao 
Estearato de Eritromicina. A Gerência de Investigação e Prevenção à Infecção e Eventos Adversos 
em Serviços de Saúde, em 11.06.2010, sugere a utilização de Azitromicina em substituição ao 
Estolato de Eritromicina nos casos de cervicites ou sífilis precoce na gestação. Em 9.08.2010, a 
DIASF conclui quanto à utilização do Estolato de Eritromicina nos demais casos. Finalmente, em 
25.11.2010, a SES adquire o Estolato de Eritromicina e inicia sua distribuição à população. De 
concluir que, nesse meio tempo, muitos pacientes ficaram sem medicação, ou, no caso daqueles 
com condições financeiras, tiveram que buscar o medicamento junto à rede comercial. 
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3.3.2.3  Causas 
126. A principal causa para a falta de informações sobre o fluxo de 
procedimentos de aquisições, essenciais para o planejamento das compras pelo 
setor de programação, é a deficiência da comunicação interna na SES/DF de modo 
a possibilitar a interação nas diversas etapas do ciclo da assistência farmacêutica. 

 

3.3.2.4  Efeitos 
127. A falta de informações sobre o fluxo dos procedimentos de aquisições 
provoca atraso no reinício de processos de aquisição, quando este procedimento é 
necessário; provoca ou agrava o desabastecimento dos itens objeto do processo de 
aquisição em que ocorreram problemas e implica, em muitos casos, repetição 
desnecessária de trabalho e, portanto, desperdício de recursos públicos. O efeito 
mais grave, entretanto, é a falta de medicamentos à população. 

 

3.3.2.5  Proposições 
128. Diante do quadro apresentado, cumpre recomendar à SES que defina 
e implemente rotinas que promovam a comunicação, integração e articulação das 
diversas etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica. 

 

3.3.2.6  Benefícios esperados 
129. O maior benefício será a presença dos medicamentos nas prateleiras 
das unidades de saúde do DF, prontos para atender à população. Outro benefício 
direto é o uso racional dos recursos públicos. 

 

 

3.3.3 As aquisições não são efetivadas em prazos 
compatíveis com a programação 
 

3.3.3.1  Critérios 
130. Os processos de aquisição devem ocorrer em conformidade com a 
programação, respeitando o planejamento de entregas previsto. 

 

3.3.3.2  Análise e evidências 
131. Em pesquisa realizada junto ao SIS (PT 26), verificou-se elevado 
número de Pregões Eletrônicos (PEs) fracassados ou desertos e, 
consequentemente, grande número de itens sem fornecedor, o que prejudica a 
disponibilização de medicamentos à população. 
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132. Em reunião realizada com o responsável por estimar o preço de 
referência dos medicamentos, da DISM, foi confirmado o alto índice de pregões 
desertos ou fracassados. Foi informado, ainda, que os certames licitatórios têm 
abrangência regional.  

133. Quanto à estimativa de preços, o responsável esclareceu que são 
utilizados como parâmetros o Banco de Preços em Saúde – BPS, do Ministério da 
Saúde, as Resoluções da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – 
CMED/ANVISA e, quando determinado pelos órgãos de controle, atas de registros 
de preços de outros estados (PT 22). 
 

3.3.3.3  Causas 
134. O PEs fracassados, conforme informado pela DISM, devem-se 
basicamente a dois fatores, a saber, preço de referência muito baixo e 
irregularidades na documentação do medicamento. Os desertos, por sua vez, 
devem-se ao preço de referência aquém do praticado no mercado ou à inexistência 
ou não comercialização do medicamento. 

135. Os problemas quanto à documentação do medicamento devem-se à 
inobservância das exigibilidades constantes da Nota Técnica DIASF nº 04 (PTs 42 e 
43).  

136. Em relação ao preço de referência como causa, foi informado que o 
critério utilizado para se estimar preços é muito variável, dependendo das 
determinações contidas nas Decisões prolatadas pelos órgãos de controle, que, em 
muitos casos, são divergentes: 

• Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito 
Federal: Nota Técnica nº 021/2011; 

• TCDF: Decisões 5517/2009, 6793/2009, 7767/2009 e 1133/2011; 

• TCU: Acórdãos 1457/2009 e 1146/2011. 

137. Os preços resultantes dessas determinações, apesar de aparentarem 
vantagem à Administração, não encontram guarida no mercado; na outra ponta, o 
paciente não encontra medicamentos prescritos nas farmácias dos centros de 
saúde. 
 

3.3.3.4  Efeitos 
138. O efeito visível e direto é a falta de medicamentos nas prateleiras das 
farmácias dos centros de saúde, em prejuízo à saúde da população. 
 

3.3.3.5  Proposições 
139. Urge recomendar à SES buscar, junto aos órgãos de controle, 
definição de critério unificado, razoável, para realizar estimativas de preço dos 
medicamentos, a fim evitar sobrestamentos desnecessários durante o processo de 
aquisição de medicamentos, em prejuízo aos cofres públicos e penalizando a 
população. 
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3.3.3.6  Benefícios esperados 
140. Redução do número de certames licitatórios sobrestados, desertos ou 
fracassados, por problemas relativos à estimativa de preços, e, consequentemente, 
medicamentos disponibilizados à população. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES DO AUDITADO 
152. Por intermédio do Ofício nº 190/2011 – GAB/COR/SES (PT 32), 
datado de 8.7.2011, a Corregedoria da Saúde enviou as manifestações das 
unidades competentes para analisar as constatações feitas pela equipe de auditoria, 
com concordância em quase todos os itens. 

153. A seguir, são transcritas as manifestações em que houve 
concordância parcial às constatações apresentadas: 

• Constatação: A quantidade de medicamentos utilizada pelos hospitais e 
dispensada pelos centros de saúde não é registrada. 

o Manifestação do Auditado: “Concordamos em parte, visto que toda a 
movimentação de estoque é feita via sistema informatizado portanto 
há registro de entrada e saída...” 

o Considerações da equipe de Auditoria: Embora exista sistema 
informatizado, a alimentação de dados fica prejudicada, ou por 
indisponibilidade dos módulos específicos às unidades de saúde, ou 
por falta de servidor capacitado a utilizar o sistema, ou até mesmo pela 
falta do servidor. O registro de entrada e saída é realizado nos órgãos 
centrais, a saber, na GEAB e no NUMAB. 
 

• Constatação: O setor de programação não dispõe de informações sobre o 
fluxo dos procedimentos de aquisições, essenciais para o planejamento das 
compras. 

o Manifestação do Auditado: “Concordo parcialmente, tendo em vista 
a existência do Sistema Integrado de Saúde – SIS, que permite o 
acompanhamento das aquisições, bem como o andamento das 
licitações pela Central de Compras; A falta de integração é perceptível 
entre os diversos setores. O sistema de fato necessita de adaptação.” 

o Considerações da equipe de Auditoria: o próprio gestor reconhece 
que existe falta de integração entre os diversos setores, fato esse 
comprovado na auditoria.  
 

• Constatação: As aquisições não são efetivadas em prazos compatíveis com 
a programação. 

o Manifestação do Auditado: “Concordo parcialmente, visto que 
poderiam ser estabelecidos critérios objetivos para a realização de 
pesquisa de preços, com base, exatamente, nas diretrizes editadas 
pelos organismos de controle.” 

o Considerações da equipe de Auditoria: novamente o gestor 
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reconhece a necessidade de se buscar solução junto aos órgãos de 
controle. 

 

154. Não se verificou, portanto, nas manifestações do auditado, 
justificativa bastante com o condão de invalidar ou alterar as convicções da equipe 
de Auditoria. 
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5 CONCLUSÃO 
 

155. A realidade constatada demonstrou claramente que a inexistência 
de controle dos medicamentos distribuídos, o desconhecimento das demandas 
atendida e reprimida e a inexistência de rastreabilidade desde o recebimento dos 
medicamentos até o usuário não permitem o adequado planejamento das 
aquisições, e mesmo o que é planejado não é tempestivamente adquirido pela SES. 
Como consequência natural, tem-se que a falta de controle gera falta de informação 
que, em última análise, gera falta de medicamentos.  

156. Conclui-se, portanto, que o Distrito Federal, por intermédio do 
Programa Assistência Farmacêutica, não consegue atender de forma razoável a sua 
população. 

 

 

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Por todo o exposto, sugere-se ao eg. Plenário: 

a) determinar à SES que adote as providências a seguir indicadas: 
i. abastecer, de forma ininterrupta, os Centros de Saúde do 

Distrito Federal com todos os medicamentos constantes da 
REME/DF, especialmente os integrantes do Componente da 
Assistência Básica; 

ii. fazer cumprir o art. 16 da Portaria nº 348/2008, a fim de 
quantificar a demanda por medicamentos não atendida 
(demanda reprimida) existente no Distrito Federal; 

iii. elaborar e implementar procedimentos operacionais-padrão 
para todas as atividades que compõem o ciclo da assistência 
farmacêutica; 

iv. estabelecer: 
a. normas e procedimentos com vistas ao registro dos 

medicamentos efetivamente consumidos, isto é, 
dispensados ou utilizados, com indicação do paciente e 
respectiva medicação dispensada/utilizada, e a sua 
utilização, associada à informação relativa à demanda 
atendida, como parâmetro para as futuras aquisições, 
definindo, inclusive, a obrigação de prestar contas quanto 
aos medicamentos efetivamente consumidos (utilizados 
ou dispensados) ou perdidos; 

b. rotinas para o controle de estoques, considerando lotes e 
prazos de validade; 

c. rotinas que promovam a comunicação, integração e 
articulação das diversas etapas do ciclo da Assistência 
Farmacêutica, incluindo a integração entre todos os 
centros de saúde; 
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d. responsabilização pela não-adoção dos POPs 
implementados. 

b) recomendar à SES que: 
i. proveja os centros de saúde de estruturas física, de material e 

de pessoal adequadas para o exercício da atividade de controle 
de estoques e dispensação de medicamentos à população; 

ii. promova a capacitação dos servidores responsáveis pelo 
controle de estoque de medicamentos; 

iii. busque definir, junto aos órgãos de controle, critério uniforme e 
razoável, para realizar estimativas de preço dos medicamentos, 
a fim de evitar sobrestamentos desnecessários durante o 
processo de aquisição de medicamentos, em prejuízo aos 
cofres públicos e à saúde da população. 

c) determinar, ainda, à SES que apresente a este Tribunal, no prazo 
de 90 (noventa) dias, Plano de Implementação das determinações 
e recomendações acima indicadas ou de outras ações que 
entenderem necessárias para resolução dos problemas apontados 
no relatório, para fins do posterior monitoramento a ser realizado 
por esta Corte de Contas; 

d) dar conhecimento do inteiro teor deste relatório ao Senhor 
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, aos Senhores 
Deputados Distritais e ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Distrito Federal. 

 

 

 À consideração superior. 
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7 ANEXO – UNIDADES VISITADAS DURANTE A AUDITORIA 
 

 DRS Unidade de Saúde 
1 

ASA NORTE 

HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN 

2 Centro de Saúde nº 02 

3 Centro de Saúde nº 09 

4 Centro de Saúde nº 11 

5 Centro de Saúde nº 12 

6 Centro de Saúde nº 13 

7 Centro de Saúde nº 14 

8 Centro de Saúde nº 15 

9 

ASA SUL 

Centro de Saúde nº 05 

10 Centro de Saúde nº 02 

11 Centro de Saúde nº 07 

12 Centro de Saúde nº 08 

13 BRAZLANDIA Centro de Saúde nº 01 

14 

CEILANDIA 

Centro de Saúde nº 03 

15 Centro de Saúde nº 04 

16 Centro de Saúde nº 05 

17 Centro de Saúde nº 07 

18 Centro de Saúde nº 08 

19 Centro de Saúde nº 09 

20 Centro de Saúde nº 11 

21 Centro de Saúde nº 12 

22 

GAMA 

HOSPITAL REGIONAL DO GAMA – HRG 

23 Centro de Saúde nº 01 

24 Centro de Saúde nº 04 

25 Centro de Saúde nº 05 

26 Centro de Saúde nº 06 

27 Centro de Saúde nº 08 

28 

GUARÁ 

HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ - HRGu 

29 Centro de Saúde nº 01 

30 Centro de Saúde nº 03 
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 DRS Unidade de Saúde 
31 

NÚCLEO BANDEIRANTE 

Centro de Saúde nº 01  

32 Centro de Saúde nº 02 

33 Centro de Saúde nº 03 

34 Centro de Saúde nº 04 

35 PARANOÁ Centro de Saúde nº 01 

36 

PLANALTINA 

Centro de Saúde nº 01 

37 Centro de Saúde nº 03 

38 Centro de Saúde nº 04 

39 Centro de Saúde nº 05 

40 
RECANTO 

Centro de Saúde nº 01 

41 Centro de Saúde nº 02 

42 

SAMAMBAIA 

HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA - HRSAM 

43 Centro de Saúde nº 01 

44 Centro de Saúde nº 02 

45 Centro de Saúde nº 03 

46 Centro de Saúde nº 04 

47 
SANTA MARIA 

Centro de Saúde nº 01 

48 Centro de Saúde nº 02 

49 SÃO SEBASTIÃO Centro de Saúde nº 01 

50 

SOBRADINHO 

Centro de Saúde nº 01 

51 Centro de Saúde nº 02 

52 Centro de Saúde nº 03 

53 

TAGUATINGA 

HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA - HRT 

54 Centro de Saúde nº 01 

55 Centro de Saúde nº 04 

56 Centro de Saúde nº 05 

57 Centro de Saúde nº 06 

58 Centro de Saúde nº 07 

59 Centro de Saúde nº 08 
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8 DECISÃO 
  

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DAS SESSÕES 
 

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 4465, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011 
 

PROCESSO Nº 31.515/10 
 

RELATOR: Conselheiro ANTONIO RENATO ALVES RAINHA 
 
EMENTA: Auditoria operacional realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com o 
propósito de avaliar o Programa Assistência Farmacêutica no que concerne à capacidade de o Governo do 
Distrito Federal fornecer à população, de forma gratuita e tempestiva, os medicamentos integrantes da 
Assistência Farmacêutica Básica. 
 

DECISÃO Nº 5081/2011 
 
O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento do 
Relatório de Auditoria Operacional realizada no programa Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal; II - determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que adote 
as providências a seguir indicadas: a) abastecer, de forma ininterrupta, os Centros de Saúde do Distrito 
Federal com todos os medicamentos constantes da REME/DF, especialmente os integrantes do Componente 
da Assistência Básica; b) cumprir o disposto no artigo 16 da Portaria nº 348/2008, a fim de quantificar a 
demanda por medicamentos não atendida (demanda reprimida) existente no Distrito Federal; c) elaborar e 
implementar procedimentos operacionais-padrão para todas as atividades que compõem o ciclo da 
assistência farmacêutica; d) estabelecer: d.1) normas e procedimentos com vistas ao registro dos 
medicamentos efetivamente consumidos, isto é, dispensados ou utilizados, com indicação do paciente e 
respectiva medicação dispensada/utilizada, e a sua utilização, associada à informação relativa à demanda 
atendida, como parâmetro para as futuras aquisições, definindo, inclusive, a obrigação de prestar contas 
quanto aos medicamentos efetivamente consumidos (utilizados ou dispensados) ou perdidos; d.2) rotinas 
para o controle de estoques, considerando lotes e prazos de validade; d.3) rotinas que promovam a 
comunicação, integração e articulação das diversas etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica, incluindo a 
integração entre todos os centros de saúde; d.4) responsabilização pela não adoção dos procedimentos 
operacionais-padrão implementados; III - recomendar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
que: a) proveja os centros de saúde de estruturas física, de material e de pessoal adequados para o exercício 
da atividade de controle de estoques e dispensação de medicamentos à população; b) promova a capacitação 
dos servidores responsáveis pelo controle de estoque de medicamentos; c) busque definir, junto aos órgãos 
de controle, critério uniforme e razoável para realizar estimativas de preço dos medicamentos, a fim de 
evitar sobrestamentos desnecessários durante o processo de aquisição de medicamentos, em prejuízo aos 
cofres públicos e à saúde da população; IV - determinar, ainda, à Secretaria de Estado de Saúde que 
apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Implementação das determinações e 
recomendações acima indicadas ou de outras ações que entender necessárias para resolução dos problemas 
apontados no relatório, para fins do posterior monitoramento a ser realizado por esta Corte de Contas; V - 
autorizar o encaminhamento de cópia do Relatório de Auditoria Operacional em referência e do 
relatório/voto do Relator ao titular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aos Deputados 
Distritais e ao Excelentíssimo Governador do Distrito Federal; VI - autorizar, ainda, a devolução dos autos à 
5ª ICE, determinando-lhe que confira tratamento prioritário à análise do cumprimento da diligência 
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ordenada nos termos do item IV supra. Decidiu, mais, acolhendo proposição da representante do Ministério 
Público junto à Corte Procuradora CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA, mandar publicar, 
em anexo à ata, o relatório/voto do Relator (Anexo II). 
Presidiu a Sessão a Presidente, Conselheira MARLI VINHADELI. Votaram os Conselheiros RONALDO 
COSTA COUTO, RENATO RAINHA e ANILCÉIA MACHADO e o Conselheiro-Substituto PAIVA 
MARTINS. Participou a representante do MPjTCDF Procuradora CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA 
PEREIRA. Ausentes os Conselheiros MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO e INÁCIO 
MAGALHÃES FILHO. 
 

SALA DAS SESSÕES, 11 DE OUTUBRO DE 2011 
 
 


