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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 003/UCI/2018 
 
 

UNIDADE AUDITADA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GESTORA DA UNIDADE SÁLUA SAMYRA CIACON SILVA 

OBJETO LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS 

 
 
I. INTRODUÇÃO 
 

Em atendimento a determinação proferida no Ofício Circular nº. 49/2017/GABPRES-
DN, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de 
gestão, ocorridos na Unidade Auditada no período de 01/01/2018 a 31/07/2018. 

 
 

II. ESCOPO 

Os trabalhos foram realizados na Farmácia Básica, bem como, no Paço Municipal, 
no período de 17/09/2018 a 15/10/2018, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao serviço público, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos 
e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, mas a auditoria foi 
prejudicada pela falta de profissional farmacêutico no setor, impossibilitando o 
esclarecimento de alguns procedimentos. Ressalta-se que o farmacêutico no âmbito da 
Assistência Farmacêutica é o principal ator para o sucesso do ciclo que é representado na 
figura abaixo: 
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Como se verifica na figura acima, a Farmácia Básica depende essencialmente de 
operações logísticas para a sua execução, envolvendo todo o Ciclo, constituído pelos 
processos: seleção, programação, aquisição, armazenamento e dispensação de 
medicamentos, permeados por mecanismos de gestão, aos quais podemos chamar de 
governança. (Bruns et al, 2014) 

De acordo com o escopo definido pela equipe de auditoria, e em face dos nossos 
exames, realizados por amostragem, foram efetuadas as seguintes análises: 

 Sistema de Controle Interno - Avaliação da estrutura de controles internos em 
nível de atividade, qual seja, a área de logística de medicamentos, abordando 
aspectos essenciais relacionados às atividades de controle aplicadas sobre uma 
amostra de processos, abrangendo as categorias de objetivo operacionais e de 
conformidade da área avaliada.  

 
 
III. RESULTADO DOS TRABALHOS  

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade auditada e ainda, 
considerando o Planejamento Anual de Auditoria Interna desta Controladoria, apresenta-se 
a seguir o resultado dos trabalhos de avaliação dos controles internos.  

 
1. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

Controles internos é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e 
procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de 
gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidas para as unidades 
jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº. 63/2010). 

A análise de controle interno visa avaliar o grau em que o controle interno de 
organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que, na 
consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da 
Administração Pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas com eficiência, 
eficácia e efetividade, de maneira ordenada, ética e econômica e em conformidade com as 
leis e os regulamentos aplicáveis; as informações e os registros produzidos sejam íntegros, 
confiáveis e estejam disponíveis para apoiar o processo decisório e para o cumprimento das 
obrigações de prestar contas; e os recursos, bens e ativos públicos sejam protegidos de 
maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou 
apropriação indevida. (Acórdão nº. 411/2013 – TCU – Plenário) 

A responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar controles 
internos para assegurar os objetivos acima mencionados é da entidade pública, cabendo à 
auditoria interna ou a unidade de controle interno da entidade avaliar a qualidade desses 
processos. 

Esclarece-se através da figura abaixo, as linhas de defesa do serviço público:  
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O objetivo da auditoria interna é avaliar a estrutura de controles internos 
instituídos pela Prefeitura de Carlinda, com vistas a garantir que os objetivos estratégicos 
sejam atingidos, portanto, na presente auditoria foi analisado o componente denominado 
atividades de controle no ciclo da Assistência Farmacêutica. 

As atividades de controle, por sua vez, são políticas e procedimentos 
estabelecidos pela administração da prefeitura que ajudam a assegurar que as diretrizes 
sejam seguidas. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, 
em todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos 
e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções 
(autorização, execução, registro e controle), controles de acesso a recursos e registros, 
verificações, conciliações, revisões de desempenho, avaliação de operações, de processos e 
de atividades, supervisão direta, etc. 

Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos da área supracitada, cujos 
resultados estão diretamente relacionados com as fragilidades que resultaram nas 
constatações demonstradas neste relatório:  

a) Deficiências na formalização dos procedimentos 

Dentre os controles preventivos inerentes as atividades de controle, destaca-se a 
formalização de procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser 
documentadas de forma completa e precisa, a fim de que seja fácil rastrear as 
informações desde o momento de autorização até a conclusão. 

As unidades devem, assim, elaborar normas e manuais com a descrição 
detalhada dos procedimentos, de forma a orientar seus servidores e empregados e 
uniformizar os procedimentos adotados, evitando falhas na execução e prejuízos com 
retrabalho. 

A auditoria constatou existência de Instrução Normativa SSP nº. 002/2018 
que “Estabelece procedimentos de controle a serem observados pela Farmácia Básica e 
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Unidades de Saúde do Município, quanto a aquisição, recebimento, armazenamento e 
distribuição de medicamentos e de material médico-hospitalar e odontológico”, todavia, 
observamos que atualmente os procedimentos normatizados são seguidos parcialmente 
pelos servidores, ou seja, não são realizados os procedimentos na íntegra, como por 
exemplo: não tem farmacêutico coordenador das atividades, os medicamentos são 
entregues a pacientes sem documentação; medicamentos são retirados por servidores da 
Secretaria de Saúde sem receita prévia; medicamentos não são armazenados por 
categorias, em distância adequada , sem contato direto com o chão ou paredes; a 
solicitação de medicamentos advindas dos PSF’s são encaminhadas fora dos prazos mínimos 
estabelecidos; o sistema informatizado que embasa a programação de compras apresenta 
inconsistências nas quantidades e em algumas descrições (Ex.: Pregabalina, 75 mg, 
comprimido),  etc. 

A inexistência ou a subutilização de normas que detalham os procedimentos a 
serem observados nas atividades de seleção de medicamentos, programação de compras, 
aquisição, recebimento, armazenamento, controle, distribuição e dispensação, podem levar 
à execução errônea das atividades, retrabalhos e resultar em danos financeiros ou na 
prática de atos ilegais advindos de seleção inadequada de medicamentos, aquisições 
mediante dispensas ou inexigibilidades indevidas, compras subestimadas ou superestimadas 
de medicamentos, falhas nos procedimentos licitatórios, e assinatura de contratos 
irregulares, falhas no acompanhamento e fiscalização dos contratos, bem como condições 
inadequadas de armazenamentos.  

 

b) Deficiências na execução dos controles legais 

Os controles legais são instrumentos de controle preventivo, que, devido a sua 
importância na prevenção de erros e falhas e desvios, foram inseridos na legislação. Trata-
se de um conjunto de regras, descrito na lei ou em normativos infra legais, ou, ainda, em 
jurisprudência consolidada do TCU ou dos tribunais superiores. Estas regras são essenciais 
para o controle, sendo obrigatórias para toda a Administração Pública. A sua inobservância 
configura irregularidade, demandando correção imediata por parte da entidade. 

Após análise das etapas do ciclo da assistência farmacêutica executadas pela 
prefeitura de Carlinda, foram constatadas as seguintes deficiências na execução dos 
controles legais:  

 
b.1) Inexistência de estudos de perfil epidemiológico e nosológico, de modo a 
orientar a elaboração da relação municipal de medicamentos (Acórdão TCU nº. 
1.459/2011 – Plenário); 

A realização do estudo nosológico e epidemiológico tem o objetivo de elaborar a 
REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) e deve ser realizado por uma comissão 
colegiada (CFT - Comissão de Farmácia Terapêutica) que envolve uma equipe 
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multidisciplinar, contemplando profissionais de farmácia, medicina, enfermagem, entre 
outros, que tem por finalidade selecionar os medicamentos essenciais a serem utilizados no 
sistema de saúde nos três níveis de atenção, esta comissão pode assessorar a gestão nas 
questões referentes a medicamentos, contribuindo com as discussões sobre judicialização 
do direito à saúde, elaborando pareceres técnicos sobre as solicitações de medicamentos, 
promovendo debates, compondo câmaras técnicas e interagindo com o Poder Judiciário. 

A REMUME, produto resultante da fase de seleção deve ser elaborada com base 
na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos), levando em consideração as 
características populacionais, perfil epidemiológico e nosológico, oferta de serviços do local 
e da complexidade do atendimento fornecido, bem como, deve ser atualizada 
periodicamente, aprovada no respectivo Conselho de Saúde e pactuada nas CIB (Comissão 
de Intergestores Bipartite). 

A finalidade da REMUME é estabelecer o que será disponibilizado pelo SUS para a 
Atenção Básica, auxiliar a prescrição médica, propiciar celeridade e maior economicidade 
nas aquisições públicas por conta da aquisição em alta escala. 

Para adequada seleção de medicamentos é essencial conhecer a população: 
número de habitantes, distribuição etária, atividades econômicas, 
saneamento, moradia, escolaridade e padrões socioculturais mais importantes. 
(Marin1 et al, 2003). 

 
b.2) Falta de controle de demanda reprimida (não atendida) por parte da 
prefeitura, podendo ocasionar falta de medicamentos importantes para a 
população, prejudicando a adesão ao tratamento e consequentemente a 
resolubilidade terapêutica (Acórdão TCU nº. 1.459/2011 – Plenário);  

No que tange a demanda reprimida, esclarece o Ofício nº. 183/2018/GSMS (item 
1.1, B) que a atendente da Farmácia Básica anota a demanda reprimida em controle 
simples (doc. Word), todavia, na análise do documento verificamos que este não qualifica 
corretamente a demanda, pois não demonstra as quantidades solicitadas, dados do 
paciente, médico responsável pela prescrição, tempo de tratamento, entre outras 
informações necessárias. 

É preciso um controle adequado para possibilitar que a CFT – Comissão de 
Farmácia Terapêutica realize estudos sobre ela, vislumbrando a atualização da REMUME (se 
for o caso), ou simples inserção do medicamento inexistente na programação de compras, a 
fim de não prejudicar o tratamento do paciente. 

 

b.3) Programação de compra de medicamentos da prefeitura de Carlinda 
elaborada com base em dados históricos de consumo não confiáveis (sistema 
informatizado inconsistente), sem levar em consideração o perfil epidemiológico 
do município, demanda não atendida de cada produto, sazonalidades, entre 
outros fatores (Acórdão TCU nº. 1.459/2011 – Plenário); 

                                                 
1 MARIN, N. et al. (2003) Farmácia Básica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: Opas/OMS 
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Destaca o ofício nº. 183/2018/GSMS (item 1.1, A) que a programação de 
compras é respaldada pelo relatório de medicamentos contemplados no sistema 
informatizado, com base nos estoques zerados ou baixos (encaminhado pela atendente da 
farmácia). A secretária de saúde (na ausência de profissional farmacêutico) estima a 
compra com base no saldo licitado e consumo, revela que há déficit na aquisição devido 
principalmente a dificuldades técnicas no setor: desconhecimento pessoal referente às 
particularidades da Assistência Farmacêutica,  dificuldades de acesso ao programa 
informatizado, falta de dados de consumo e sobrecarga de função. 

Em visita in loco na Farmácia Básica, realizamos (por amostragem através de 
seleção aleatória simples) a contagem física do estoque, observamos que o relatório emitido 
pelo sistema e que respalda a programação de compras não é confiável, pois dos 42 itens 
selecionados, 35 conflitaram com as quantidades expostas no sistema.  

Ressaltamos que a situação apresentada contribui para o planejamento 
inadequado das aquisições, ademais, a situação verificada somada a não constituição da 
CFT – Comissão de Farmácia Terapêutica, mais a inexistência de controles de demanda 
reprimida, ensejam no desconhecimento da real da demanda dos munícipes. 

O método utilizado atualmente para estimar a compra de medicamentos não é 
adequado, a prefeitura deve rever desde o princípio a prática de trabalho utilizada, 
instituindo inicialmente a CFT para estudo do perfil da população e respectiva elaboração da 
REMUME, elaborar os controles de demandas reprimidas, ajustar seus estoques (inventário 
físico), adotar metodologia de compras consistente em um método objetivo. 

Para definir a quantidade a ser adquirida é necessário conhecer a demanda de 
consumo. O método mais adotado é do consumo histórico. Para aplicação do método, 
devem existir registros de movimentação de estoques, dados de demanda real (atendida e 
não atendida), de inventários com dados históricos de, pelo menos, 12 meses, incluídas as 
variações sazonais. 

Com esses dados, consolida-se a demanda real, desde que não ocorram faltas 
prolongadas de medicamentos e que as informações fornecidas sejam confiáveis. De resto, 
estima-se a necessidade sempre tendo em vista a posição dos estoques, como em qualquer 
método. Se ocorrer falta de medicamentos por um período de tempo, deve-se fazer o ajuste 
do consumo. Para obter uma efetiva programação por consumo histórico, faz-se necessário 
que as informações de consumo sejam consistentes e confiáveis. (Marin2 et al, 2003). 

                                                 
2 MARIN, N. et al. (2003) Farmácia Básica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: Opas/OMS. 
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Fonte: Marin et al (2003). 

Além do consumo histórico, outros métodos existem para estimar as 
necessidades de medicamentos e insumos de saúde, como sintetiza o quadro a seguir. 
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Fonte: Adaptado de Marin et al (2003) que adaptaram de MSH (1997). 

Outro ponto a ser destacado versa sobre a necessidade de reestruturação da 
equipe do setor, ao passo que o farmacêutico, tem papel fundamental para o êxito das 
atividades da assistência farmacêutica no SUS, participando desde a etapa de elaboração do 
plano de saúde, seleção de medicamentos, elaborando a programação de compras, 
assessorando a elaboração do edital, avaliando as condições de estocagem, armazenamento 
e dispensação, entre outras atividades relevantes.  

Consta do art. 3º da Resolução nº. 578/2013 do Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) que “o farmacêutico deve ser o responsável pela coordenação das atividades 
técnico-gerenciais que lhe são inerentes e desenvolvidas na gestão da assistência 
farmacêutica no âmbito do serviço público.” 
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Por sua vez, o art. 4º da mesma resolução dispõe que a assunção dessa 
responsabilidade técnica, pelo farmacêutico habilitado para tal, é confirmada pela 
Certidão de Regularidade Técnica fornecida pelo Conselho Regional de Farmácia. 

 

b.4) Inexistência de relação padronizada de nomenclaturas e unidades de 
fornecimento dos medicamentos adquiridos pela prefeitura para atender ao 
programa farmácia básica, levando a multiplicidade de esforços para contratação 
semelhante e consequente esforço desnecessário para elaborar especificações da 
contratação (art. 15 da Lei nº. 8.666/93); 

Neste quesito, aferimos que houve a adequação e padronização das 
nomenclaturas e unidades de fornecimento para licitar, mas esta não é formalizada e 
publicada, ressalta o Ofício nº. 175/2018/GSMS (item 1.1, J) que esta formalização se dará 
na elaboração da REMUME. 

Como regra, o setor público deve utilizar padrões nos processos de aquisições 
públicas, conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei nº. 8.666/1993: 

Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos 
padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão 
não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do 
empreendimento. 

(...) 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, expressa na Súmula/TCU 177, é 
de que a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 
competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do 
qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento das condições 
básicas da licitação pelos concorrentes potenciais. São nesse mesmo sentido os Acórdãos: 
1.041/2010-TCU Plenário, 168/2009-TCU-Plenário, 926/2009-TCU-Plenário, 1.746/2009-
TCU-Plenário, 2.927/2009-TCU-Plenário, 6.349/2009-TCU-2a Câmara e 157/2008-TCU-
Plenário. 

A padronização implica a definição de uma lista de materiais e medicamentos 
comprados com frequência, definindo especificação, volume, unidade de fornecimento, 
embalagem. Isso reduz o número de itens e tipos de embalagens, e simplifica a gestão de 
estoque. É tarefa que interage diretamente com a seleção e a programação. 

O Ministério da Saúde determina que os medicamentos sejam referenciados nas 
licitações com o seguinte: Princípio ativo do medicamento (ex: Amoxicilina); Composição 
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(opcional); Concentração (obrigatória, ex: 500mg); Forma farmacêutica (obrigatória, ex: 
cápsula, comprimido). 

 

b.5) Ausência de normativo estabelecendo procedimento consistente para 
elaboração de estimativas de preço, o que pode levar a estimativas inadequadas, 
com consequente utilização de parâmetro inadequado para julgamento das 
propostas de preços (Lei nº. 8.666/93); 

Destaca a pregoeira em entrevista realizada, que foi elaborada a minuta da 
instrução normativa sobre a metodologia a ser utilizada na elaboração das pesquisas de 
preços, conforme modelo proposto pelo TCE/MT, mas, ela ainda não foi aprovada pela 
gestora máxima da entidade. 

Ressalta ainda, que utilizam várias diretrizes estabelecidas na minuta como a 
ampla pesquisa de mercado através do site do TCE, potenciais fornecedores, sites 
confiáveis na internet e elaboram a análise crítica do valor (mediana) para formar o preço 
de referência dos itens a serem licitados, neste sentido, há necessidade de análise definitiva 
da minuta para a implantação formal dos controles. 

 

b.6) Editais com presença de cláusulas com potencial de restringir o caráter 
competitivo do certame (Lei nº. 8.666/93);  

Na análise do Pregão Eletrônico nº. 001/2018, identificamos cláusula restritiva 
que versa sobre a impossibilidade de impetrar recursos via fax, bem como, o edital foi 
omisso em exigir documentos essenciais e imprescindíveis para licitações de medicamentos 
como: autorização da ANVISA para o funcionamento das empresas e respectivo registro dos 
produtos (Art. 5 da Portaria MS nº. 2.814/1998). 

No primeiro caso, observamos que não há prejuízo para a Administração aceitar 
recursos por meio de fax, pelo contrário, a utilização do referido meio de comunicação, 
assim como o e-mail tornaria o processo mais célere. O legislador, atento a isso, já 
positivou no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, o respeito ao princípio da 
celeridade processual no âmbito dos processos judicial e administrativo.  

Ademais, poderia se pensar que o processo licitatório sendo um conjunto de atos 
administrativos formais, como reza o art. 4º, § único da Lei 8.666/1993, exigiria da 
Administração um rigor na forma de praticá-los, ou seja, seria ilegal que a Administração 
aceitasse impugnações de edital e recursos administrativos por meio de telegrama, fax ou 
via postal, pois os atos iriam de encontro a esse formalismo exigido pela lei. Mas essa não é 
a melhor interpretação. Recorrendo ao Código de Processo Civil – CPC/2015, em seu art. 
188, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei 
expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe 
preencham a finalidade essencial.  

No segundo caso, diante das peculiaridades intrínsecas a licitação de 
medicamentos, destacamos que a Portaria nº. 2.814/1998 do Ministério da Saúde 
estabelece os procedimentos a serem observados pelas empresas produtoras, importadoras, 
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distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando a comprovação da identidade e 
qualidade dos medicamentos. O art. 5º dessa Portaria estabeleceu requisitos para as 
compras públicas de medicamentos, exigindo: 

 Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 
 Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação; 
 Certificado de Registro de Produto (disponível no Portal da ANVISA na 
Internet). 

Os requisitos de habilitação técnica são aqueles necessários para aferir a 
habilidade ou aptidão para execução da pretensão contratual, eis que visam “assegurar que 
o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas no contrato com a 
Administração”. 

Diante das constatações, o ideal é que a Administração elabore editais de licitação, 
termos de referência, check-list, atas de registro de preços e contratos padronizados e com 
elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas aplicáveis as particularidades 
do objeto, situação já discutida com o departamento competente. 

 

b.7) Condições de Armazenagem Inadequadas dos medicamentos (Acórdão 
476/2011 – Plenário); 

Preliminarmente há que se esclarecer que a organização interna do centro de 
distribuição é condicionado às características dos produtos estocados, deve estar bem 
sinalizado, de forma que permita a fácil identificação, visualização e localização dos 
produtos, bem como dos processos inerentes a ele, de forma a impedir contaminações de 
fluxo. De acordo com a funcionalidade e necessidade do serviço é que se pode vislumbrar o 
tamanho e a forma do layout.   

Na visita in loco constatamos que o espaço físico disponível para o recebimento, 
estocagem, distribuição e dispensação se apresenta da seguinte forma:  

 Piso é plano, de fácil limpeza, suficientemente resistente para suportar o peso dos 
produtos e movimentação dos equipamentos;  

 Paredes de cor clara, com pintura lavável e isentas de infiltrações e umidades, 
ressalvada a parede do banheiro de visitantes que não se encontra pintada;  

 Portas de acesso externo de blindex, as internas são de madeira e precisam ser 
esmaltadas e inseridos fechos automáticos;  

 Forro em PVC, de fácil higienização e devidamente alinhado;  

 Instalações elétricas são bem distribuídas e aparentemente não apresentam riscos 
de incêndio;  

 Instalações sanitárias o banheiro dos visitantes tem a porta com comunicação 
direta para a área de estocagem. 

Com a visita observamos a necessidade de reorganização do layout 
principalmente da área de estocagem, pois o espaço precisa ser otimizado, há muitos 
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medicamentos armazenados em caixas abertas, sem a devida identificação visual, diferentes 
tipos de medicamentos armazenados no mesmo estrado/pallets ou prateleira, caixas 
diretamente em contato com o solo, encostadas nas paredes ou próximas ao teto, etc. 

Abaixo é exemplificado a organização interna de um Centro Assistência 
Farmacêutica: 
Figura 1 – Exemplo de organização interna de uma CAF 

 
 

As áreas de recebimento e expedição devem ser separadas das demais; no 
entanto, para melhor controle, é ideal que sejam adjacentes, a uma única entrada, a 
depender da rotatividade dos produtos: 

 Estrados devem ser alocados em espaço delimitado para grandes volumes e 
afastados da parede; 

 Estantes devem ser numeradas, organizadas uma de costas para outra e afastadas 
da parede. Não existe limite padrão. Deve ser adequado ao espaço físico disponível, 
bem como o volume dos produtos a serem movimentados.  

 Fluxo interno deve ser bem definido (caminho a ser percorrido); 

 Sinalização interna, letras ou placas indicativas das estantes, locais de extintores 
de incêndio, etc; 

 Espaço dos corredores deve ser bem dimensionado para circulação dos 
equipamentos e transporte de medicamentos; 

 Materiais mais pesados e de maior saída devem ficar próximos à área de 
expedição. 

É importante ressaltar que não se deve encostar medicamentos junto ao teto, 
chão e paredes por causa da umidade e calor, pois tais fatos podem gerar alterações nos 
produtos. 

  

b.8) Ausência de realização de inventário físico periódico e confrontação entre os 
estoques físico e informatizado (Acórdão 476/2011 – Plenário);  
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No que tange a realização de inventários físicos foi informado através do Ofício 
nº. 175/2018/GSMS (ITEM 1.1, K) que no exercício de 2018 foi realizado 01 (um) inventário 
físico na Farmácia Básica. Nas unidades de saúde é realizada apenas a contagem para a 
complementação de estoque e para elaborar os relatórios dos componentes estratégicos. 

Existe vários tipos de inventários (art. 40, da Portaria TCU nº. 307/2014), a 
saber: 

I - de verificação: realizado a qualquer tempo, com o objetivo de verificar a regularidade 
de um conjunto de bens, por iniciativa da unidade de patrimônio, ou a pedido do detentor 
de carga, do responsável, de autoridade; 

II - de transferência: realizado quando da mudança de um titular de função de confiança 
detentora de carga patrimonial; 

III - de criação: realizado quando da criação de função de confiança detentora de carga 
patrimonial, de unidade ou de subunidade da entidade; 

IV - de extinção: realizado quando da extinção ou transformação de uma função de 
confiança detentora de carga patrimonial, de uma unidade ou subunidade ou de endereço 
da entidade; 

V - anual: realizado em razão de exigência contida na Lei nº. 4.320/1964, tem por 
finalidade comprovar a exatidão dos registros de controle patrimonial de todo o patrimônio 
da entidade, demonstrando, de acordo com o Plano de Contas da Administração Pública, o 
acervo de cada detentor de carga, o valor total do ano anterior e as variações patrimoniais 
ocorridas no exercício; e 

VI - de baixa: realizado para fins de desfazimento de bens. 

Neste quesito, detectamos que a falta de recursos humanos no setor, impacta 
diretamente na realização de inventário físico periódico, pois atualmente no setor há 01 
(um) atendente com atribuições de receber, lançar no sistema, armazenar, organizar, 
distribuir e dispensar os medicamentos, considerando-se a alta demanda a que é acometido 
o setor, temos a percepção que além do responsável técnico farmacêutico (que esta em 
falta), precisaria de no mínimo 02 (dois) profissionais para auxiliar na parte administrativa e 
controle de estocagem. 

Foi a realizada contagem física de 42 itens do estoque (amostragem), 
comparando-os aos quantitativos de saldos existentes no controle informatizado, os 
resultados são evidenciados abaixo: 

Item Descrição do 
produto 

Forma de 
apresent. 

Saldo Físico 
em: 

11/10/18 

Saldo 
Inventário 

em: 
11/10/18 

Diferença OBS. 

1 Acebrofilina 5 mg/ml 
infantil 120 ml Frasco 383 381 -2   

2 
Ácido Valpróico 250 

mg Comprimido 2900 2775 -125   
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3 Ácido Valpróico 500 
mg 

Comprimido 500 880 380   

4 
Amoxicilina 250 

mg/5ml, suspensão 
oral 60 ml 

Frasco 837 839 2   

5 

Amoxicilina 250 
mg/5ml + clavulanato 

de potásssio 
62,5mg/5ml, 75 ml 

Frasco 126 139 13   

6 
Amoxicilina 250 mg/5 

ml, suspensão oral 150 
ml 

Frasco 208 197 -11   

7 Azatioprina 50 mg Comprimido 1000 1020 20   

8 

Benzilpenicilina 
benzatina 1.200.000 UI 

(pó para suspensão 
injetável) 

Ampola 400 300 -100   

9 

Brometo de 
butilescopolamina 4 

mg/ml + dipirona 500 
mg/ml 

Ampola 720 714 -6   

10 Budesonida 50 mcg 
com 120 doses (Spray) Frasco 37 42 5   

11 Carbamazepina 400 
mg Comprimido 940 785 -155   

14 Cefalexina 500 mg  Comprimido 752 734 -18   

15 Cetoconazol 20 mg/g 
2% shampoo 100 ml Frasco 499 515 16   

16 Ciclosporina 100 mg Comprimido 410 400 -10   

17 Ciprofibrato 100 mg Comprimido 810 2850 2040   

18 Citrato de Fentalina 50 
mcg/ml injetável Ampola 150 142 -8   

19 Cloridrato de 
Nortriptilina 75 mg Comprimido 690 780 90   

20 
Cloridrato de tramadol 

37,5 mg + 
paracetamol 325 mg 

Comprimido 600 610 10   

21 
Dexametasona 1 
mg/ml solução 

oftálmica Frasco 32 26 
-6 

  

22 Etilefrina 10 mg/ml Ampola 210 180 -30   
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23 Ibuprofeno 50 mg/ml 
solução oral Frasco 92 203 

111 
  

24 Ivermectina 6 mg Comprimido 876 892 16   

25 

Maleato de 
Dexclorfeniramina 0,4 
mg/ml suspensão oral 

100 ml Frasco 1002 739 

-263 

  

26 Mesalazina 800 mg Comprimido 390 480 90   

27 Miconazol 20 mg/ml 
loção 30 ml Frasco 110 100 

-10 
  

28 Nimesulida 50 mg/ml Frasco 778 884 106   

29 Óleo Mineral 100 ml Frasco 68 75 7   

30 Otomixyn solução 
otológica Frasco 54 63 

9 
  

31 Pregabalina 150 mg Comprimido 330 510 180 

Não consta o 
cadastro da 

Pregabalina 75 
mg (180 

comprimidos) 

32 Rosuvastatina cálcica 
10 mg Comprimido 1560 1620 

60 
  

33 Simeticona 75 mg/ml 
solução oral Frasco 254 312 

58 
  

34 Tibolona 2,5 mg Comprimido 0 56 56   

35 Tira de glicemia capilar 
(cx. c/ 50 unid.) Caixa 133 134 

1 
  

 
Como se observa, houve divergência nas quantidades da maioria dos itens e isso 

demonstra a necessidade latente de realização de inventário físico para assegurar que a 
programação de compras seja realizada com base em dados reais de consumo, a omissão 
em realizá-lo periodicamente enseja em “furos” no estoque, que podem influenciar na falta 
de medicamentos essenciais ocasionando a interrupção terapêutica dos pacientes ou na 
sobra, ensejando o desperdício (validades vencidas) com consequente prejuízo ao erário, 
aquisição manejada através de dados inconsistentes, etc. 

Portanto, é necessário que o município realize inventários de acordo com cada 
situação específica, com vistas a fornecer subsídios para a avaliação e controle gerencial da 
Assistência Farmacêutica. 
 

b.9) Dispensação de medicamentos, inclusive de controle especial, por 
profissionais não habilitados (Lei nº. 5.991/73, ao inciso I, do art. 1º do Decreto 
nº. 85.878/81); 

O procedimento de dispensação deve assegurar que o medicamento de boa 
qualidade seja entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade adequada; que 
sejam fornecidas as informações suficientes para o uso correto e que seja embalado de 
forma a preservar a qualidade do produto.  
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A responsabilidade técnica por estabelecimentos com dispensação de 
medicamentos é uma atividade privativa do farmacêutico desde 1973, quando foi 
regulamentada pela Lei nº. 5.991/73. O farmacêutico é o único profissional habilitado para 
exercer a atribuição de dispensação de medicamentos, conforme Decreto nº. 85.878/81. Ele 
participa desde a compra, transporte, e os cuidados no correto armazenamento e na efetiva 
dispensação de medicamentos, ato em que orienta acerca da utilização, interações 
medicamentosas e contribui para o sucesso da terapia. 

Ressalta os Ofícios nº. 175/2018/GSMS e nº. 183/2018/GSMS que atualmente a 
dispensação realizada através da Farmácia Básica é feita pela atendente (Sra. Juliane Maia) 
e nas demais unidades de saúde são realizadas por médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, ou seja, profissionais não habilitados. 

É essencial a alocação de profissionais farmacêuticos nas unidades ou a 
centralização da distribuição em um único local, pois a dispensação trata-se de um 
atendimento ao paciente e que, portanto, terá necessidades e características também 
específicas, as quais devem ser levadas em conta no momento do atendimento. É uma das 
últimas oportunidades de, ainda dentro do sistema de saúde, identificar, corrigir ou reduzir 
possíveis riscos associados à terapêutica medicamentosa. 

Como se verifica, a dispensação não é apenas o fornecimento, a entrega do 
medicamento ao paciente, ela deve atender a aspectos técnicos, com o objetivo de garantir 
a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e na quantidade prescrita, com 
instruções suficientes para seu uso adequado e guarda correta. 

A regularidade do centro de distribuição pode ser cancelada a qualquer momento 
pela falta do profissional farmacêutico (responsável técnico), portanto, a municipalidade 
deve urgentemente regularizar a atual situação. 

 
b.10) Recebimento de produtos que divergem quanto as marcas evidenciadas 
nos documentos que originaram a contratação (Lei nº. 8.666/93); 

Em análise por amostragem nos processos de despesas paralelamente as notas 
fiscais dos produtos, constatamos medicamentos entregues com marcas diferentes das 
registradas em ata, conforme segue: 

Empenho Credor Valor do 
empenho Medicamento Marca 

Registrada 
Marca 

entregue 
229/2018 Distrib. Brasil R$ 1.880,28 Carvedilol 6,25 mg BIOLAB EMS 

191/2018 Pró-remédios R$ 275,00 

Sulfato de 
gentamicina 40 
mg/ml solução 

injetável 

BIOLAB NovaFarma 

539/2018 Goldenplus R$ 828,00 
Cloridrato de 

Ranitidina 25 mg/ml 
c/ 2 ml solução inj. 

Hipolabor Farmace 

1190/2018 Goldenplus R$ 1.162,60 Seringa de 1 ml com 
agulha 

TKL Luer Slip 
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1198/2018 Goldenplus R$ 880,80 Diclofenaco sódico 75 
mg/ml sol. Inj. Farmace Hypofarma 

204/2018 Angaí R$ 6.147,96 
Cloridrato de 

Pioglitazona 30 mg EMS Germed 

595/2018 Angaí R$ 1.572,90 Cloridrato de 
Pioglitazona 30 mg 

EMS Germed 

540/2018 Distrib. Brasil R$ 1.591,80 Clopidogrel 75 mg c/ 
30 Sandoz Aurobindo 

540/2018 Distrib. Brasil R$ 1.591,80 
Cloridrato de 

Bupropiona 150 mg Geolab EMS 

1200/2018 Distrib. Brasil R$ 9.361,80 Amoxicilina 500 mg Aurobindo Prati Donaduzzi 

1200/2018 Distrib. Brasil R$ 9.361,80 Cefalexina 500 mg Aurobindo ABL 

1200/2018 Distrib. Brasil R$ 9.361,80 
Ceftriaxona sódica 1g 

pó p/ sol. inj. Blau Teuto 

1189/2018 Distrib. Brasil R$ 395,32 Cateter intrevenoso 
nº. 16 

Pollymed Medgoldman 

1199/2018 Distrib. Brasil R$ 1.048,44 Clopidogrel 75 mg Sandoz Aurobindo 

1199/2018 Distrib. Brasil R$ 1.048,44 Diosmina 450 mg + 
Hesperidina 50 mg Brainfarma Neoquímica 

1199/2018 Distrib. Brasil R$ 1.048,44 
Diosmina 450 mg + 
Hesperidina 50 mg Brainfarma Biolab 

203/2018 Distrib. Brasil R$ 97,20 Atorvastatina 20 mg EMS CIMED 

1136/2018 Distrib. Brasil R$ 841,30 Atorvastatina 20 mg EMS CIMED 

1165/2018 Centermedi R$ 50,00 
Ácido fólico 0,2 

mg/ml, frasco 30 ml Ativus Arese Pharma 

565/2018 Goldenplus R$ 525,00 
Diclofenaco sódico 75 

mg/ml sol. Inj. Farmace Hypofarma 
204/2018 Angaí R$ 6.147,96 Pioglitazona 30 mg EMS Germed 

571/2018 Cientifica Médica R$ 104,20 
Espátula de Ayres (100 

unid.) Theoto Adlin 

191/2018 Pro-remédios R$ 200,00 Fluconazol 150 mg Vitapam Medquimica 

190/2018 Pro-remédios R$ 1.466,40 Rosuvastatina 10 mg Germed Legrand 

193/2018 Distrib. Brasil R$ 1.200,00 
Diosmina 450 mg + 
Hesperidina 50 mg Brainfarma Neoquímica 

226/2018 Distrib. Brasil R$ 1.782,84 
Cateter intrevenoso nº. 

16, 18 e 20 Pollymed 
Medgoldmam, 

Polyon 

230/2018 Recmed R$ 442,00 Tenoxicam 20 mg Vitamedic Reumotec 

223/2018 Novasul R$ 362,00 Acetilcisteína 20 mg/ml Brainfarma XPE 

144/2018 Cientifica Médica R$ 1.528,20 
Espátula de Ayres (100 

unid.) Theoto Adlin 

190/2018 Pro-remédios R$ 699,72 Nimesulida 100 mg Globo EMS 
 

Pertinente ao assunto o Tribunal de Contas já se manifestou e tem jurisprudência 

consolidada: 
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Despesa. Liquidação. Aquisição de medicamentos. Registro de 
Preços. Entrega de produto com marcas não indicadas no registro de 
preços. 

Na fase de liquidação das despesas com a aquisição de medicamentos, a 
Administração deve exigir do contratado a entrega dos produtos com a marca 
indicada no respectivo registro de preços, não sendo aceitável o recebimento 
de produtos com marcas diferentes, ainda que com “princípios ativos” iguais e 
tendo sido respeitados os preços e as quantidades pactuadas. 

(Contas Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Sérgio Ricardo. Acórdão nº 
3.178/2015-TP. Julgado em 11/08/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em 
04/09/2015. Processo nº 1.930-5/2014). 

O entendimento do TCE/MT é esclarecedor, não se pode aceitar a entrega de 
medicamentos com marcas diferentes das registradas. 

Observa-se que os controles positivados pela lei, normativos infra legais, ou, 
ainda, em jurisprudência consolidada do TCU ou dos tribunais superiores foram criados para 
elevar a segurança de que os princípios da Administração Pública sejam observados na 
execução do ciclo da assistência farmacêutica, incluindo suas aquisições e contratações. 
Assim sendo, sua inobservância e o consequente desvirtuamento caracterizam-se como 
irregularidades que podem ocasionar má prestação dos serviços públicos, especialmente em 
razão da não disponibilização dos medicamentos necessários à população, além de poder 
acarretar prejuízos ao erário.  

 

c) Deficiências nos controles gerenciais/acompanhamento das atividades 

O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa levar a organização a 
atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por objetivos: 

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, 
para que a organização atinja os seus objetivos; 

b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e 
fim, tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e 
efetividade, tendo em vista os seus objetivos; 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas 
finalidades organizacionais; 

d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período. 

Dentre as avaliações de um sistema de controle gerencial, pode-se destacar 
aquela relacionada ao acompanhamento processual por meio de sistema das fases da 
licitação, de modo a identificar o tempo médio gasto em cada etapa do processo, assim 
como os obstáculos que possam impactar seu andamento regular.  

Em análise dos controles internos da prefeitura de Carlinda foi verificado que não 
existe um acompanhamento processual que permita conhecer o tempo médio gasto em 
cada etapa do processo licitatório.  
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Processos licitatórios são complexos e demandam um prazo relativamente longo 
para se completarem e se não há um sistema de planejamento gerencial, nos vários níveis 
da entidade, é quase certo que haverá problemas no estoque de medicamentos e/ou são 
feitas aquisições sem seguir os procedimentos adequados. Somente com um controle 
gerencial eficaz poderá a prefeitura de Carlinda se organizar de forma a estabelecer um 
cronograma de compras, completando os processos licitatórios tempestivamente, sem 
interrupções na dispensação de medicamentos e nem atropelos de última hora. 

Inexiste na Farmácia Básica do município controle de níveis de estoque (margem 
de segurança) a fim de assegurar a continuidade na entrega dos medicamentos, bem como, 
para garantir que as aquisições sejam estimadas de forma planejada, evitando desperdícios, 
como foi explicitado anteriormente, a aquisição é realizada com base no relatório 
encaminhado pela atendente a qual evidencia os saldos com estoque baixo ou zerado, 
entretanto, por conta de não ser realizado inventário periódico o sistema informatizado 
apresenta inconsistência nas quantidades “furos de estoque”, resultando em uma 
programação de compras com dados não confiáveis. 

Constam nos arquivos da Farmácia Básica, as cópias receitas dos medicamentos 
que evidenciem quais os medicamentos foram entregues aos munícipes individualmente 
conforme preleciona os procedimentos da Instrução Normativa SSP nº. 002/2018, mas 
detectamos uma situação recorrente que é irregular, se refere ao fato da própria secretaria 
fazer a retirada de medicamentos, realizando a dispensação antes da conclusão do processo 
de judicialização e/ou antes da aprovação do alto custo, como foi observado, o 
medicamento é retirado antes da conclusão e deferimento dos processos. Após a aprovação 
a secretaria encaminha para a Farmácia Básica uma cópia da receita do especialista junto 
com o processo aprovado para anexar quando o paciente fizer a retirada. 

Outra situação verificada versa sobre a entrega de medicamentos a pacientes 
que não estão munidos de documentos pessoais, a Instrução Normativa SSP nº. 002/2018 
assevera que: 

3.2 Dos Medicamentos da Farmácia Básica: 

3.2.1 - A entrega dos medicamentos deve ser lançada no sistema 
informatizado, de forma individualizada em nome do paciente, já cadastrado, 
preenchendo todos os campos indicados; (grifei) 

 

Neste caso, a atendente faz o lançamento de retirada para o PSF em que o 
paciente é atendido e retém a cópia da receita, todavia, tal fato gera inconsistência e dados 
inverídicos no relatório de retiradas dos PSF´s, pois elas são munidas de solicitações de 
reposição de estoque encaminhadas formalmente pelos enfermeiros responsáveis, neste 
caso, na confrontação das saídas realizadas no sistema informatizado para os PSF´s 
paralelamente as solicitações de medicamentos para reposição de estoques, os dados não 
conferem, por conta das saídas para pacientes em nome de PSF. 

 
 

e) Deficiências nas condições de estocagem e conservação dos medicamentos 
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O Manual de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (2006) recomenda 
algumas instruções técnicas produzidas pelo Ministério da Saúde para garantir a adequada 
organização e conservação dos produtos.  

Através da utilização de check list formulado pelo Tribunal de Contas da União, 
verificamos algumas deficiências com relação às condições de estocagem dos 
medicamentos na Farmácia Básica, sendo elas: distâncias inadequadas entre parede, solo, 
teto e medicamentos, medicamentos armazenados em prateleiras de madeira (risco de 
umidade), caixas de medicamentos em contato com a parede (risco de umidade ou 
formação de zonas de calor), caixas de medicamentos diferentes abertas no mesmo estrado 
e sem identificação, caixas empilhadas diretamente no chão (fora dos pallets), 
medicamentos diferentes armazenados nos mesmos estrados, caixas com empilhamento 
acima do permitido (máximo 05 caixas). 

Com relação às condições de conservação dos medicamentos, observamos que a 
área de estocagem dispõe de controle de temperatura, mas não é feita as anotações em 
mapa de controle contendo registros diários. O calor excessivo pode influenciar na forma 
farmacêutica de alguns medicamentos desencadeando reações químicas indesejadas, 
ademais, a porta de blindex alocada na área de estocagem deve ser tampada para evitar a 
entrada de raios solares e consequentemente melhorar a circulação interna de ar.  

 
f) Ausência de segregação de funções 

A segregação de funções é princípio básico de controle interno e essencial para a 
sua efetividade, consiste na separação de atribuições ou responsabilidades das funções 
consideradas incompatíveis entre diferentes pessoas. Funções são consideradas 
incompatíveis quando é possível que um indivíduo cometa um erro ou fraude e esteja em 
posição que lhe permita esconder o erro ou a fraude no curso normal de suas atribuições. 

Esta atividade de controle preventiva diminui a probabilidade de que erros, 
impropriedades ou irregularidades ocorram e não sejam detectados. 

Espera-se que medidas de identificação de funções incompatíveis associadas aos 
processos de trabalho sejam devidamente identificadas, para que sejam implementadas 
políticas com vistas à segregação dessas funções. 

No caso da Farmácia Básica, esta segregação não é respeitada, haja vista, que 
há somente uma profissional atuando no setor e tal circunstância aumenta 
consideravelmente o risco de erros e impropriedades, podendo gerar consequências 
negativas para o município.  

A separação da responsabilidade das atividades de controle físico de estoque e 
dispensação visa impedir a entrega a maior, em composição divergente da receitada, 
favorecimento pessoal a parentes e amigos, entre outros fatos que podem ser ocultados 
caso um único servidor seja responsável pelas duas atividades.  

Nos PSF´s a situação é um pouco mais complexa, considerando-se que nesses 
locais inexistem controle de estoques, são realizadas apenas anotações de custo/usuário em 
livro específico.  
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A não identificação das funções ou atividades incompatíveis e a não 
implementação de políticas eficazes de forma a estabelecer a separação para o exercício 
destas funções, sujeita a instituição a não detecção de eventuais erros e impropriedades na 
execução dos processos de trabalho com possíveis prejuízos financeiros. Como bem visto, a 
falta de segregação de funções favorece a ocorrência de irregularidades por concentrar em 
um único responsável, ações que deveriam ser realizadas por servidores diversos. 

Neste viés, recomendo que o mais rápido possível seja estruturada a equipe do 
setor de Assistência Farmacêutica.   

 

g) Atuação insuficiente do Conselho Municipal de Saúde 

Na realização da auditoria aferimos que a composição do Conselho Municipal de 
Saúde (Decreto Municipal nº. 311/2017) é paritária, todavia, o conselho esta desatualizado, 
pois tem como membros titulares, pessoas que não fazem parte da Administração, 
necessitando ser recomposto para prover uma atuação eficiente. 

O conselho não tem sala própria e utiliza a sala de reuniões, materiais de 
expediente e informática fornecidos pela secretaria de saúde. 

Verificamos na LOA que é previsto para o conselho orçamento próprio de R$ 
8.000,00, porém os gastos são processados pela Secretaria Municipal de Saúde, não são 
gerenciados pelo próprio conselho. 

Dentre as atribuições do Conselho Municipal de Saúde, temos as seguintes 
atividades: 

1. Deliberar sobre estratégias e atuar no controle da execução da Política Municipal de 
Saúde, inclusive quanto aos seus aspectos econômicos e financeiros; 

2. Deliberar, analisar, controlar e apreciar o funcionamento do Sistema Único de Saúde no 
estado ou no município; 

3. Aprovar, controlar, acompanhar e avaliar o Plano de Saúde; 

4. Apreciar, previamente, emitindo parecer sobre o Plano de Saúde e a aplicação de 
recursos financeiros recebidos fundo a fundo, bem como dos recursos destinados pelos 
orçamentos do estado ou do município para a saúde; 

5. Apreciar a movimentação dos recursos financeiros do SUS e pronunciar-se 
conclusivamente sobre os relatórios de gestão apresentados pela Secretaria de Saúde do 
estado ou município; 

6. Acompanhar e fiscalizar os procedimentos do Fundo de Saúde; 

7. Propor critérios para a criação de comissões necessárias ao efetivo desempenho do 
Conselho de Saúde, aprovando, coordenando e supervisionando suas atividades; 

8. Apreciar os parâmetros estaduais ou municipais quanto à política de recursos humanos 
para a saúde, bem como a alocação de recursos econômicos, financeiros operacionais e 
humanos dos órgãos integrantes do SUS; 
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9. Promover a articulação entre diferentes instituições e setores a fim de garantir a atenção 
à saúde no Estado ou Município; 

10. Aprovar o regimento, a organização e as normas de funcionamento da Conferência de 
Saúde; 

11. Elaborar propostas, aprovar e examinar quaisquer outros assuntos que lhes forem 
submetidos, dentro de sua área de competência. 

Fonte: Apostila – Gestão de riscos em logísticas de medicamentos – TCE/MT. 

Para exercer suas atribuições, os conselheiros precisarão ter acesso, 
periodicamente, a diversos documentos e informações atualizadas sobre as políticas de 
saúde, sobre a movimentação financeira dos recursos dessa área, bem como sobre a 
ocorrência de irregularidades (TCU, 2015). 

No que tange ao acompanhamento do conselho nas ações de Assistência 
Farmacêutica, não vislumbramos após a análise das atas quaisquer questionamentos ou 
discussões sobre o setor. 

 

h) Deficiências no descarte de medicamentos 

O descarte dos insumos da saúde é sempre um grande problema. A grande e 
melhor solução é o investimento na melhoria contínua do processo e da estrutura para 
impedir que os produtos se tornem inservíveis (por vencimento ou deterioração) durante o 
tempo de estocagem. No entanto, deve haver procedimentos previstos para quando isso 
eventualmente aconteça. 

O gerenciamento de resíduos é abordado em regulamentos específicos para 
determinados setores da cadeia de produção farmacêutica, como a RDC nº. 306/2004 da 
ANVISA e Resolução nº. 358/2005 do CONAMA (gerenciamento e destinação final de 
resíduos sólidos de saúde - RSS) e a RDC nº. 17/2010 da ANVISA (Boas Práticas de 
Fabricação de medicamentos). 

Cada estabelecimento gerador de resíduo de saúde deve implementar um plano 
de gerenciamento de resíduos em serviço de saúde (PGRSS) com objetivo de 
minimizar a produção e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro e 
eficiente. 

No município de Carlinda, não há plano de gerenciamento de resíduos instituído, 
todavia, os medicamentos vencidos são recolhidos pela empresa MÁXIMA AMBIENTAL 
SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇOES LTDA-EPP. 

A forma de gestão do descarte ocorre da seguinte maneira, os medicamentos 
vencidos ou deteriorados da população são recolhidos pela Vigilância em saúde, os quais 
elaboram planilha discriminando-os e encaminha para a Farmácia Básica para descarte. Os 
medicamentos vencidos nas unidades de saúde, também são encaminhados para a 
Farmácia que fica responsável pela discriminação consolidada e por acompanhar a retirada 
pela empresa contratada. 
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Na visita, constatamos os seguintes medicamentos vencidos: 

Relação de Medicamentos vencidos 

Item Medicamento Forma de 
Apresentação 

Lote Vencimento Quantidade Observação 

1 Sulfato de amicacina 
250 mg/ml, 2 ml Ampola 9070036 set/18 50   

2 
Aminofilina 24 mg/ml, 

injetável, 10 ml Ampola E007/16 jul/18 64   

3 Aminofilina 24 mg/ml, 
injetável, 10 ml Ampola 9073068 set/18 100 02 caixas 

lacradas 

4 
Aminofilina 24 mg/ml, 

injetável, 10 ml Ampola AF16H030/5-1 ago/18 290 
02 caixas 
lacradas 

5 Paracetamol 200 
mg/ml, 10 ml 

Frasco G16430 set/18 300 03 caixas 
lacradas 

6 Paracetamol 200 
mg/ml, 15 ml Frasco PC16/083C set/18 889   

7 Risperidona 1 mg Comprimido T11900 set/18 560   

8 Cloridrato de propanolol 
40 mg Comprimido 1529025 set/17 60   

9 Cloridrato de propanolol 
40 mg 

Comprimido 16H815 jul/18 120   

10 
Cloridrato de propanolol 

40 mg Comprimido 1057472 abr/18 30   

11 Sinvastatina 20 mg Comprimido 365305 set/18 30   

12 Piroxicam 20 mg Comprimido 315m1120 dez/17 7   

13 
Cloridrato de propanolol 

40 mg Comprimido 16K60I nov/18 12   

14 Metronidazol 40 mg/ml, 
100 ml Frasco 151449 out/18 8   

15 
Cloridrato de 

bupivacaína, 20 ml, 
injetável 

Frasco 15054375 mai/18 9   

16 Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido 6565277 ago/18 30   

17 Maleato de enalapril, 10 
mg Comprimido 9023081 jul/17 20   

18 
Maleato de 

Dexclorfeniramina, 2 
mg 

Comprimido 1609765 out/18 39   

19 Ácido acetilsalicílico 500 
mg Comprimido 20070 mai/18 70   

Fonte: Contagem realizada pela UCI em conjunto com a atendente e setor de patrimônio. 

Neste quesito é válido consignar um adendo sobre a necessidade de identificar 
visualmente a relação dos produtos vencidos, retirando-os da área de estocagem para 
evitar definitivamente sua utilização, sendo esta uma responsabilidade em comum com a 
Vigilância Sanitária do Município. 
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i) Aquisição de medicamentos não contemplados na RENAME 

Na análise dos processos de despesas com aquisição de medicamentos (janeiro a 
junho/2018), constatamos que os itens que compõem a tabela abaixo, não são 
contemplados na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos: 

Medicamentos que não constam na RENAME 
Item Empenho Data de 

Pgto 
Medicamento Forma de 

Apresentação  
Quant. Valor 

Unitário 
Valor Total Recurso 

Utilizado 

1 191/2018 28/02/2018 Ivermectina 6 mg Comprimido 600 R$ 0,21 R$ 126,00 Custeio SUS 
2 564/2018 07/03/2018 Maleato de 

Fluvoxamina 100 mg 
Comprimido 540 R$ 5,89 R$ 3.180,60 FPM 

3 592/2018 20/03/2018 Pregabalina 150 mg Comprimido 240 R$ 1,52 R$ 364,80 FPM 

4 1143/2018 11/04/2018 

Fitomenadiona 10 
mg/ml 

Injetável 150 R$ 0,99 R$ 148,50 

FPM 
Maleato de Midazolam 

15 mg 
Comprimido 300 R$ 1,17 R$ 351,00 

5 1203/2018 11/04/2018 

Sulfato de atropina 
0,25 mg/ml 

Injetável 240 R$ 0,34 R$ 81,60 

FPM Tartarato de 
Brimonidina 20 mg/ml,  

solução oftálmica 

Frasco de 5 ml 6 R$ 7,80 R$ 46,80 

6 
1145/2018 12/04/2018 Maleato de 

Fluvoxamina 100 mg 
Comprimido 240 R$ 5,89 R$ 1.413,60 FPM 

7 1194/2018 20/04/2018 
Complexo B, 50 mg/ml Injetável 700 R$ 0,71 R$ 497,00 

Custeio SUS 
Piroxicam Cápsula 4000 R$ 0,11 R$ 440,00 

8 1140/2018 20/04/2018 Dimenidrinato 30 mg 
+ Pirodixina 50 mg/ml 

Injetável 200 R$ 1,50 R$ 300,00 FPM 

9 

593/2018 24/04/2018 Formoterol + 
Budesonida 6/200 

MCG c/ 60 cápsulas 
inalante com inalador 

Caixa 10 R$ 80,00 R$ 800,00 FPM 

10 1136/2018 27/04/2018 Butilbrometo de 
escopolamina + 
dipirona sódica 

Injetável 480 R$ 1,31 R$ 628,80 FPM 

11 1199/2018 27/04/2018 

Cimetidina 300 
mg/2ml 

Injetável 360 R$ 0,71 R$ 255,60 

Custeio SUS Cloreto de 
suxametonio 100 mg, 

pó 

Injetável 50 R$ 9,06 R$ 453,00 

12 565/2018 30/04/2018 Diclofenaco sódico, 75 
mg/ml 

Injetável 1000 R$ 0,49 R$ 490,00 FPM 

13 207/2018 30/04/2018 Divalproato de sódio 
500 mg 

Comprimido 800 R$ 1,42 R$ 1.136,00 FPM 

14 591/2018 30/04/2018 Olanpazina 10 mg Comprimido 300 R$ 1,59 R$ 477,00 FPM 
15 204/2018 30/04/2018 Cloridrato de Tramadol 

37,5mg+paracetamol 
325 mg 

Comprimido 10 R$ 3,08 R$ 30,80 FPM 

16 1137/2018 08/05/2018 
Pregabalina 150 mg 

Comprimido 
240 R$ 1,52 R$ 364,80 

FPM Cloridrato de 
duloxetina 30 mg 

150 R$ 1,94 R$ 291,00 

17 1196/2018 08/05/2018 Cloridrato de 
midazolam 15mg/3ml 

Injetável 300 R$ 1,34 R$ 402,00 Custeio SUS 

18 1139/2018 08/05/2018 
Cloridrato de 

Pioglitazona 15 mg Comprimido 
150 R$ 0,99 R$ 148,50 

FPM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
________________________________________________________________________________ 

25 
 

Cloridrato de 
Pioglitazona 30 mg 

300 R$ 0,91 R$ 273,00 

Rivaroxabana 20 mg 140 R$ 7,78 R$ 1.089,20 
Cloridrato de Tramadol 
37,5mg+paracetamol 

325 mg 

540 R$ 3,08 R$ 1.663,20 

19 537/2018 18/05/2018 Cloridrato de Tramadol 
50 mg 

Injetável 300 R$ 0,87 R$ 261,00 Custeio SUS 

20 1828/2018 22/05/2018 
Tenoxicam 20 mg 

Comprimido 
3000 R$ 0,77 R$ 2.310,00 

FPM 
Meloxicam 15 mg 3000 R$ 0,49 R$ 1.470,00 

22 1188/2018 25/05/2018 

Propanolol 40 mg Comprimido 6000 R$ 0,02 R$ 120,00 Custeio SUS 
Sulfametoxazol + 

trimetoprina 800/160 
mg 

Comprimido 1800 R$ 0,15 R$ 270,00 

23 1135/2018 25/05/2018 Ambroxol 30mg/5ml Frasco de 120 
ml 

200 R$ 1,86 R$ 372,00 FPM 

24 1830/2018 25/05/2018 Acetilcisteína 20 mg/ml Frasco com 100 
ml 

43 R$ 6,50 R$ 279,50 FPM 

25 1831/2018 25/05/2018 Cloridrato de Petidina 
50 mg/ml 

Injetável 100 R$ 2,28 R$ 228,00 FPM 

26 1147/2018 30/05/2018 Nimesulida 50 mg/ml Frasco com 15 
ml 

1000 R$ 1,26 R$ 1.260,00 FPM 

27 
205/2018 30/05/2018 

Nimesulida 50 mg/ml Frasco com 15 
ml 500 R$ 1,26 R$ 630,00 

Custeio SUS 

28 540/2018 12/06/2018 Cimetidina 200 mg Comprimido 1800 R$ 0,12 R$ 216,00 Custeio SUS 
29 203/2018 13/06/2018 Atorvastatina 20 mg Comprimido 360 R$ 0,27 R$ 97,20 FPM 
30 1136/2018 13/06/2018 Sulfato de Glicosamina 

500 mg + Sulfato de 
condroitina 400 mg 

Comprimido 90 R$ 2,25 R$ 202,50 FPM 

31 1134/2018 15/06/2018 Divalproato de sódio 
500 mg 

Comprimido 500 R$ 1,42 R$ 710,00 FPM 

32 190/2018 15/06/2018 Rosuvastatina 10 mg Comprimido 2820 R$ 0,52 R$ 1.466,40 FPM 
33 1830/2018 15/06/2018 Acetilcisteína 20 mg/ml Comprimido 157 R$ 6,50 R$ 1.020,50 FPM 

 

Destacamos que conforme orientações do Ministério da Saúde, endereço 
eletrônico <http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-basico-da-

assistencia-farmaceutica-cbaf> a aquisição de medicamentos não constantes na RENAME devem 
ser custeados com recursos próprios do ente federado, o município fornecedor de um 
elenco complementar de medicamentos tem a obrigatoriedade de ter a aprovação do 
Conselho Municipal de Saúde, fazer constar tal situação no Plano Municipal de Saúde e no 
Relatório Anual de Gestão, seguindo inclusive as recomendações da Lei Complementar nº. 
141/2012. 

Considerando que as aquisições acima não foram consultadas ao conselho, 
recomendamos que haja previamente um estudo da relação de medicamentos descrita 
pela Comissão de Farmácia Terapêutica para verificar a necessidade de prover este elenco 
complementar em âmbito municipal, em caso positivo, sejam seguidas as diretrizes 
estabelecidas pelo Ministério (aprovação do Conselho Municipal de Saúde, constar a 
situação na RAG e no Plano Municipal de Saúde). 

 

IV. CONCLUSÃO 
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A avaliação realizada abrange aspectos essenciais do componente atividade de 
logística de medicamentos. As conclusões restringem-se aos elementos avaliados das 
atividades de controle relacionadas aos processos examinados e inspeções físicas realizadas.  

As atividades relevantes e os objetivos das atividades do ciclo da assistência 
farmacêutica, bem como os riscos capazes de afetar a concretização desses objetivos foram 
identificados previamente pela equipe de auditoria, haja vista que tais processos são de 
conhecimento comum. Pode-se concluir que o ciclo da assistência farmacêutica 
compreende, com base na legislação que rege o programa, a seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. 

O Nível de Maturidade nos Controles Internos em nível de atividades é atribuído 
com base no resultado do QACI – Questionário de Avaliação de Controles Internos, 
estruturado em forma de escala de eficácia de controle, da seguinte forma: 

Escala de Eficácia de Controle Situação do Controle 

0 – INEXISTENTE Ausência completa de controle. 

1 – FRACO Informal; sem disseminação; sem aplicação 
efetiva; quase sempre falha. 

2 – MEDIANO 
Formalizado, conhecido, adotado na prática, 
funciona na maior parte das vezes; pode ser 
aprimorado. 

3 - FORTE 
Mitiga o risco em todos os aspectos 
relevantes; sem falhas detectadas; pode ser 
enquadrado como nível de “melhor prática”. 

 

Em resumo, o QACI possui 21 questões, destas, 07 foram avaliados com controle 
Inexistente, 14 foi atribuído controle Fraco, 00 controle Mediano e 00 controle Forte.  

O resultado da avaliação retratada no QACI versa sobre uma análise objetiva 
onde são avaliados não somente a existência, mas também a adequação e a efetividade dos 
referidos controles para mitigar os riscos sobre os quais a gestão esta exposta.  

Para se obter uma avaliação global do nível de maturidade do controle da área 
de logística de medicamentos no município de Carlinda, foi obtida a média geral da 
atividade, calculada dividindo-se o total de quesitos atendidos pela prefeitura frente ao total 
de quesitos possíveis para cada critério de análise presente na Matriz de Riscos e Controles 
elaborada pelo TCE e CGU em parceria com os controladores internos municipais, que ao 
final da avaliação, obtém a média geral da atividade. 

A pontuação máxima possível nos controles atribuída a cada questão foi 
multiplicada pela quantidade máxima de cada questão (03 pontos X 21 questões = 63 
pontos).  Posteriormente ocorreu a divisão pela pontuação alcançada nos controles, que 
foram 31 pontos (14 / 63 = 0,222), sendo assim no que tange aos controles internos em 
nível de atividades o percentual foi de 22,22%, quando aplicado o percentual obtido na 
escala proposta pelo TCU, através do Acórdão nº. 568/2014 – Plenário, obtemos o Nível de 
Maturidade nos controles avaliados em “Básico”. 
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              Fonte: Acordão TCU nº. 568/2014 - Plenário 

          
Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Carlinda ficou enquadrada no nível de 

maturidade de controle básico, com 22,22% dos pontos possíveis, fato que expõe 
as atividades à alta probabilidade de ocorrência de impropriedades e/ou irregularidades 
capazes de impactar negativamente os objetivos almejados na execução da logística de 
medicamentos.  

Face ao exposto, a análise em nível de atividades demonstra a necessidade de 
aperfeiçoamento dos sistemas controles internos, que pode ser alcançado com o 
comprometimento dos gestores em implementar medidas tendentes a robustecer os 
controles internos administrativos, como forma de contribuir para o aprimoramento da 
gestão e o desempenho da administração municipal na execução do programa em análise.  

Com base no relatório de auditoria de avaliação de controles internos, a gestão 
deverá elaborar um Plano de Ação visando garantir a efetividade dos controles internos, o 
plano deverá ser elaborado em até 60 (sessenta) dias após o recebimento do relatório de 
auditoria apresentado e encaminhado ao TCE/MT na respectiva carga mensal do Sistema 
APLIC (Tabela Interna TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, código 105). Considerando que o 
objeto avaliado no exercício de 2015 (logística de medicamentos) é o mesmo da avaliação 
em epígrafe, recomenda-se pela consolidação dos planos de ação para possibilitar uma 
avaliação semestral da atividade, já que as ações a serem implementadas tem conexão. 

O plano de ação deverá apresentar os controles internos a serem efetivados, as 
ações a serem executadas, os responsáveis, o prazo previsto para o início e o término e a 
situação (não iniciada, em andamento, atrasada ou finalizada) de cada ação. 

Recomendo a gestora responsável que envide todos os esforços para a correção 
dos itens apontados, pois, a omissão quanto a implantação dos controles internos são 
passíveis de multas, sendo que os mesmos estão inclusos no PAF – Plano Anual de 
Fiscalização do TCE/MT. 

A UCI vai monitorar a execução do Plano de Ação e analisar as providências 
adotadas pela gestão em um relatório anual específico de monitoramento do Plano de Ação, 
a ser encaminhado via APLIC, bem como, a cada semestre em capítulo próprio no Relatório 
de Gestão, a situação informada será avaliada no julgamento das contas do município.  A 
responsabilidade da Controladoria no processo atinge as suas competências precípuas, 
especialmente no que tange à avaliação da existência, da adequação e da efetividade dos 
controles internos. 

 

V - RECOMENDAÇÕES 
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Face ao exposto, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar 
medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados neste relatório, 
implementando as seguintes RECOMENDAÇÕES:  

a) Contratar por meio regular farmacêutico que acompanhe em tempo integral o ciclo 
da Assistência Farmacêutica; 

b) Executar as ações contempladas em capítulo específico do Plano Municipal de Saúde 
e acompanhar o cumprimento das metas quadrienais; 

c) Estimular os conselheiros municipais de saúde a acompanharem as ações 
contempladas para a Assistência Farmacêutica; 

d) Elaborar a Programação Anual de Saúde;  

e) Elaborar estudos de perfil epidemiológico e nosológico no município de Carlinda, de 
modo a orientar a elaboração da relação municipal de medicamentos; 

f) Elaborar a REMUME – Relação Municipal de Medicamentos e divulga-la aos médicos 
prescritores das UBS’s e PSF’s; 

g) Elaborar programação de compras de medicamentos levando em conta o perfil 
epidemiológico do município, demanda não atendida de cada produto, sazonalidades, 
entre outros fatores, além dos dados históricos de consumo, de modo a garantir que 
os medicamentos prescritos pelos médicos estejam disponíveis na Farmácia Básica e 
Unidades Básicas de Saúde do município;  

h) Elaborar controles de medicamentos adquiridos através de decisões judiciais para 
possibilitar ação de regresso em face do detentor da obrigação;  

i) Elaborar controle de demanda reprimida (não atendidas) para auxiliar na 
programação de compras e tratamento terapêutico dos pacientes; 

j) Padronizar formalmente as especificações dos medicamentos (nomenclatura e 
unidade de fornecimento), facilitando a obtenção de preços de referência, 
reaproveitamento de especificações e de editais; 

k) Publicar normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de 
estimativas de preço, a fim de orientar as equipes de planejamento das contratações 
da prefeitura, inclusive nos casos de contratações diretas e adesões a atas de 
registro de preço; 

l) Reformular os modelos de editais de licitação, atas de registro de preços e contratos 
de aquisição de medicamentos com elementos mínimos necessários ao cumprimento 
das normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação das empresas 
distribuidoras de medicamentos e insumos hospitalares; 

m)  Designar formalmente equipe técnica para auxiliar a CPL ou equipe de Pregão na 
análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações de 
aquisições de insumos da saúde; 

n) Realizar acompanhamento das etapas e prazos de duração da realização da licitação, 
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de modo a identificar o tempo médio gasto em cada e etapa e avaliar os obstáculos 
que possam impactar o andamento regular do processo licitatório; 

o) Estabelecer processo de capacitação contínua dos servidores da prefeitura de 
Carlinda, que atuam na área de armazenagem/dispensação de medicamentos e 
manuseio do sistema informatizado, bem como, aquisição/licitação, buscando 
melhores condições para o desempenho de suas funções; 

p) No espaço físico, providenciar prateleiras em número suficientes para reorganizar o 
layout do setor de armazenagem, providenciar a substituição das prateleiras de 
madeira utilizadas na armazenagem de medicamentos, tampar a porta de blindex do 
local de estocagem para evitar a entrada de raios solares diretamente nos produtos, 
adquirir fechadores automáticos de portas, providenciar pintura interna da parede do 
banheiro da Farmácia Básica; 

q) Identificar no centro de distribuição a identificação visual das caixas abertas, dos 
medicamentos vencidos e em quarentena; 

r) Providenciar recursos humanos suficientes para propiciar uma melhor gestão do setor 
de Assistência Farmacêutica; 

s) Realizar inventários físicos periodicamente e de acordo com a situação específica; 

t) Normatizar a atuação dos fiscais de contratos/ARP na conferência e recebimento dos 
produtos; 

u) Formalizar controles de empréstimos, doações e permutas de medicamentos, 
cuidando dos devidos registros quanto à quantidade, ao nome do medicamento, ao 
número do lote, à data de validade e ao nome do fabricante.  

v) Providenciar controle de estoques mínimos (margem de segurança), objetivando a 
não interrupção da dispensação, bem como, favorecendo que as aquisições sejam 
realizadas de forma racional, evitando desperdícios. 

w)  Solicitar a aprovação do conselho a aquisição de medicamentos não contemplados 
na RENAME, e constar tal situação no Plano Anual de Saúde e RAG. 

 
Por derradeiro, diante de toda a contextualização exposta submetemos esse 

relatório a apreciação e providências superior, desde já nos colocamos a disposição para 
maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Carlinda - MT, 30 de novembro de 2018. 

 
Adm. Pamela Rafaela Eger 

                                                    Controladora Interna 
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Foto 1 – Fachada do local onde são realizados, o recebimento, armazenagem, 
controle e dispensação de medicamentos. Carlinda – MT. 12/10/2018. 

Foto 2 – Atendente responsável pelo 
recebimento, controle, armazenagem e 
dispensação de medicamentos. Carlinda – MT. 
12/10/2018 

Foto 3 – Área de recepção e dispensação de 
medicamentos. Carlinda – MT. 12/10/2018 
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Foto 04 – Armário de medicamentos de controle especial, em razão das especificidades e custos 
financeiros envolvidos. Em suma, este local deve ser de controle exclusivo do farmacêutico. 
Carlinda-MT. 12/10/2018. 

Foto 05 - Prateleiras de madeira são utilizadas na armazenagem de medicamentos. As prateleiras 
devem ser preferencialmente de aço para evitar a umidade. Carlinda-MT.  12/10/2018. 
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Foto 06 – Medicamentos vencidos devem 
ser devidamente identificados, e expostos 
na área de estocagem. Carlinda – MT. 
12/10/2018. 

Foto 07 – Extintores devem ser fixados nas 
paredes e sinalizados. Carlinda – MT. 
12/10/2018. 

Foto 08 – Higrômetro que controla a 
temperatura e umidade ambiente do 
local de estocagem, todavia, não existe 
registros diários destas em mapa de 
controle. Carlinda – MT. 12/10/2018. 

Foto 09 – Prateleiras contemplam 
medicamentos de diversos tipos (materiais, 
comprimidos, injetáveis), o ideal é o 
armazenamento de forma lógica para a sua 
fácil identificação dos produtos. Carlinda – MT. 
12/10/2018. 
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Foto 10 – Produtos armazenados próximo 
ao teto e rente às paredes. Deve-se manter 
uma distância mínima de 50 cm, entre 
paredes, solo e teto. Carlinda – MT. 
12/10/2018. 

Foto 11 – Produtos diferentes não devem 
ser armazenados no mesmo estrado para 
evitar troca na entrega.  Caixas com 
empilhamento acima do permitido (máx. 
05 caixas). Carlinda – MT. 12/10/2018. 

Foto 12 – Caixas dispostas diretamente em 
contato com o solo, o contato direto pode criar 
pontos de acúmulo indesejáveis de umidade e 
podem afetar o produto. Carlinda – MT. 
12/10/2018. 

Foto 13 – Caixas de medicamentos próximas a 
condicionadores de ar. Carlinda – MT. 
12/10/2018. 
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Foto 14 – Caixas de medicamentos abertas sem 
a identificação do nome, lote e prazo de 
validade. Carlinda – MT. 12/10/2018. 


