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Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2019

no Setor de Farmácia Básica

município de Ibiraçu entre os dias 

atos de gestão praticados no período de 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais. 

 

A modalidade de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

amostragem, entrevista e

praticados no Setor de Farmácia Básica de Distribuição e Pronto Atendimento 

(PA), relativos ao almoxarifado aspectos intern

lista de solicitação de medicamentos, recepção de medicamentos, área de 

armazenagem, tipo de armazenagem, limpeza dos estoques, expedição de 

medicamentos; e farmácia de distribuição os procedimentos de recebimento, 

de estocagem, de expedição, administração e responsáveis, bem como todas 

as pessoas que tem acesso a todo o trâmite desde o recebimento, acesso a 

estoque e liberação de medicamentos a população; assegu

atribuição dos atos no atendimento a legalidade

adotados e a eficiência e segurança dos controles internos, 

originado do PAAI 2019 

de julho 2018 a dezembro 2018
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Apresentação 
 

ção contida no Plano nº 001/2019, foi realizada auditoria

Farmácia Básica de Distribuição e Pronto Atendimento (PA)

entre os dias 03/01/2019 a 29/03/2019, abrangendo os 

raticados no período de julho a dezembro 2018. 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

onstitucionais e legais.  

auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

, entrevista e visita in loco; com objetivo de certificar

Farmácia Básica de Distribuição e Pronto Atendimento 

almoxarifado aspectos internos e externos, elaboração de 

lista de solicitação de medicamentos, recepção de medicamentos, área de 

armazenagem, tipo de armazenagem, limpeza dos estoques, expedição de 

medicamentos; e farmácia de distribuição os procedimentos de recebimento, 

, de expedição, administração e responsáveis, bem como todas 

as pessoas que tem acesso a todo o trâmite desde o recebimento, acesso a 

estoque e liberação de medicamentos a população; assegurando

atribuição dos atos no atendimento a legalidade, avaliando os procedimentos 

e a eficiência e segurança dos controles internos, 

o PAAI 2019 e se refere aos atos de gestão praticados no período 

julho 2018 a dezembro 2018.  

, foi realizada auditoria 

e Pronto Atendimento (PA) do 

, abrangendo os 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

com objetivo de certificar-se dos atos 

Farmácia Básica de Distribuição e Pronto Atendimento 

os e externos, elaboração de 

lista de solicitação de medicamentos, recepção de medicamentos, área de 

armazenagem, tipo de armazenagem, limpeza dos estoques, expedição de 

medicamentos; e farmácia de distribuição os procedimentos de recebimento, 

, de expedição, administração e responsáveis, bem como todas 

as pessoas que tem acesso a todo o trâmite desde o recebimento, acesso a 

ando a correta 

aliando os procedimentos 

e a eficiência e segurança dos controles internos, tendo sido 

e se refere aos atos de gestão praticados no período 



Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

achados encontram-se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI). 

 

 

 

 

Márcia Regina Araújo da Silva 

Auditora de controle Interno/PMI  
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 

Processo  

5929/18 

 

Período auditado: 

Julho a Dezembro 2018 

 

Responsável pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Rosiclea Pelissari Oliveira

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período: 03/03/2017 até a presente data

Endereço: Rua Maria da Penha Morais Depizzol

CPF e RG: CPF 03166455752

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Teresinha Pereira Bozzi

Cargo: Sub Secretária 

médicos PA. 

Período: Março 2017 até a presente data

Endereço: Rua Francisco Vicente, 135, Cohab, Ibiraçu/ES

CPF e RG: 800403737-
 

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Stefânia Seixas da Cunha

Cargo: Gerente Administrativa em rede Pronto Atendimento (PA)

Período: Julho 2017 até a presente data

Endereço: Rua Jerônimo Santusse, 09, Cohab, Ibiraçu/ES

CPF e RG: 005336737-
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2019 

Modalidade de auditoria: 

 

CONFORMIDADE 

Plano de Auditoria:

001/2019

 

Período de realização da 

auditoria: 

03/01/2019 a 29/03/2019 

Processos apensos:

 

pelo órgão/entidade fiscalizada¹ 

Rosiclea Pelissari Oliveira 

Secretária Municipal de Saúde  

até a presente data  

Maria da Penha Morais Depizzol, s/n; Bairro São Cristovão

03166455752; RG 3527441-ES 

pelo órgão/entidade fiscalizada² 

Teresinha Pereira Bozzi 

 e responsável pelo estoque de medicamentos e materiais 

Março 2017 até a presente data 

Rua Francisco Vicente, 135, Cohab, Ibiraçu/ES 

-20 RG1297661ES 

pelo órgão/entidade fiscalizada³ 

Stefânia Seixas da Cunha 

Gerente Administrativa em rede Pronto Atendimento (PA)

Julho 2017 até a presente data 

Rua Jerônimo Santusse, 09, Cohab, Ibiraçu/ES 

-55 RG 927066/ES 

Plano de Auditoria: 

9 

Processos apensos: 

São Cristovão, Ibiraçu 

e responsável pelo estoque de medicamentos e materiais 

Gerente Administrativa em rede Pronto Atendimento (PA) 



Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada 

Nome: Pamela Albuguetti de Marchi 

Cargo: Farmacêutico (Farmácia Básica de distribuição) 

Período: 10/10/2016 até a presente data 

Endereço: Rua Madaleno Silva, 178, Bairro Triângulo, João Neiva/ES 

CPF e RG: 10093909705 RG 1586756 SPTC 

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada 

Nome: Mariana Alves de Souza 

Cargo: Farmacêutico (Farmácia Básica de distribuição) 

Período: 03/12/2018 por RPA e admissão em 14/01/2019 

Endereço: Rua Projetada, Sn, Bairro Vila Rica, Aracruz/ES 

CPF e RG: 103882126-67 RG 16950591 PC MG 

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada 

Nome: Marielle Gomes Soares 

Cargo: Técnica enfermagem responsável pelo subestoque de medicamentos e 

materiais médicos e reposição do PA 

Período: Jullho 2017 até a presente data 

Endereço: Rua Eduardo Gabrielly, 73, Bairro Boa Vista, Ibiraçu/ES  

CPF e RG: 101718387-26 RG 2092194 SPTC 

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada 

Nome: Maria Lucia Scarpatti Prata 

Cargo: Servente responsável pela compra de medicamentos de alto custo do 

município 

Período: Janeiro 2017 até a presente data 

Endereço: Rua dos Juritis, 73, Bairro Ericina, Ibiraçu/ES  

CPF e RG: 031663587-14 RG 609773 
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Considerações Gerais 
 

Estocar e administrar um almoxarifado de medicamentos não é como estocar 

alimentos – apesar da importância das duas atividades para a saúde humana. 

O alimento estragado, na maioria das vezes, é facilmente identificável. No caso 

dos medicamentos a realidade é outra: se eles têm o seu estado normal 

alterado, tornam-se inativos ou nocivos à saúde e, o que é pior, é de difícil 

reconhecimento. 

Somente esse exemplo já

representa o manuseio de medicamentos, que pode significar a diferença entre 

a saúde e a doença e, em casos extremos, entre a vida e a morte.

Mesmo um breve tratamento incorreto pode torná

importância do trabalho de todas as pessoas envolvidas em sua manipulação.

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais o 

atendimento dos profissionais que atuam nessa área de elevada importância 

para a sociedade, foi elaborado as prioridades de verificação de auditoria para 

o setor de medicamentos da Unidade de saúde e 

distribuição à sociedade.

Com o presente trabalho, esta auditora espera contribuir para o 

aperfeiçoamento da prática de armazenagem de

todos os profissionais que atuam nessa área, desde o farmacêutico até o 

pessoal de apoio.  

Espera, ainda, o retorno de informações que auxiliem na elaboração das 

futuras edições de acompanhamento, monitoramento e vistorias desse 

trabalho, no sentido de empreendermos um esforço conjunto para a redução 

das perdas de medicamentos, fato merecedor da nossa maior atenção, 

principalmente em uma área carente de recursos como é a da saúde.
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Estocar e administrar um almoxarifado de medicamentos não é como estocar 

apesar da importância das duas atividades para a saúde humana. 

estragado, na maioria das vezes, é facilmente identificável. No caso 

dos medicamentos a realidade é outra: se eles têm o seu estado normal 

se inativos ou nocivos à saúde e, o que é pior, é de difícil 

Somente esse exemplo já serve para ilustrar a responsabilidade que 

representa o manuseio de medicamentos, que pode significar a diferença entre 

a saúde e a doença e, em casos extremos, entre a vida e a morte.

Mesmo um breve tratamento incorreto pode torná-los ineficazes, o que t

importância do trabalho de todas as pessoas envolvidas em sua manipulação.

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais o 

atendimento dos profissionais que atuam nessa área de elevada importância 

laborado as prioridades de verificação de auditoria para 

o setor de medicamentos da Unidade de saúde e Farmácia Básica de 

distribuição à sociedade. 

Com o presente trabalho, esta auditora espera contribuir para o 

aperfeiçoamento da prática de armazenagem de medicamentos; avaliando 

todos os profissionais que atuam nessa área, desde o farmacêutico até o 

Espera, ainda, o retorno de informações que auxiliem na elaboração das 

futuras edições de acompanhamento, monitoramento e vistorias desse 

abalho, no sentido de empreendermos um esforço conjunto para a redução 

das perdas de medicamentos, fato merecedor da nossa maior atenção, 

principalmente em uma área carente de recursos como é a da saúde.

Estocar e administrar um almoxarifado de medicamentos não é como estocar 

apesar da importância das duas atividades para a saúde humana. 

estragado, na maioria das vezes, é facilmente identificável. No caso 

dos medicamentos a realidade é outra: se eles têm o seu estado normal 

se inativos ou nocivos à saúde e, o que é pior, é de difícil 

serve para ilustrar a responsabilidade que 

representa o manuseio de medicamentos, que pode significar a diferença entre 

a saúde e a doença e, em casos extremos, entre a vida e a morte. 

los ineficazes, o que traduz a 

importância do trabalho de todas as pessoas envolvidas em sua manipulação. 

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais o 

atendimento dos profissionais que atuam nessa área de elevada importância 

laborado as prioridades de verificação de auditoria para 

Farmácia Básica de 

Com o presente trabalho, esta auditora espera contribuir para o 

medicamentos; avaliando 

todos os profissionais que atuam nessa área, desde o farmacêutico até o 

Espera, ainda, o retorno de informações que auxiliem na elaboração das 

futuras edições de acompanhamento, monitoramento e vistorias desse 

abalho, no sentido de empreendermos um esforço conjunto para a redução 

das perdas de medicamentos, fato merecedor da nossa maior atenção, 

principalmente em uma área carente de recursos como é a da saúde. 
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1 – ROL DE RESPONSÁVEIS: 

RESPONSÁVEIS CARGO/FUNÇÃO CPF/CNPJ ENDEREÇO 

Rosiclea Pelissari 

Oliveira 

Secretária 

Municipal de 

Saúde 

03166455752 

Rua Dr Antônio 

Barroso Gomes, 

02, Bairro Cohab, 

Ibiraçu 

Teresinha Pereira 

Bozzi 

Sub Secretária e 

responsável pelo 

estoque de 

medicamentos e 

materiais médicos 

PA. 

800403737-20 

Rua Francisco 

Vicente, 135, 

Cohab, Ibiraçu/ES 

Stefânia Seixas da 

Cunha 

Gerente 

Administrativa em 

rede Pronto 

Atendimento (PA) 

005336737-55 

Rua Jerônimo 

Santusse, 09, 

Cohab, Ibiraçu/ES 

Pamela Albuguetti 

de Marchi 

Farmacêutico 

(Farmácia Básica 

de distribuição) 

10093909705 

Rua Madaleno 

Silva, 178, Bairro 

Triângulo, João 

Neiva/ES. 

Mariana Alves de 

Souza 

Farmacêutico 

(Farmácia Básica 

de distribuição) 

103882126-67 

Rua Projetada, Sn, 

Bairro Vila Rica, 

Aracruz/ES 

Marielle Gomes 

Soares 

Técnica 

enfermagem 

responsável pelo 

subestoque de 

medicamentos e 

materiais médicos 

e reposição do PA 

101718387-26 

Rua Eduardo 

Gabrielly, 73, 

Bairro Boa Vista, 

Ibiraçu/ES. 
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Maria Lucia 

Scarpatti Prata 

Servente 

responsável pela 

compra de 

medicamentos de 

alto custo do 

município 

031663587-14 

Rua dos Juritis, 73, 

Bairro Ericina, 

Ibiraçu/ES 

 

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2019, foi realizada auditoria, 

entre os dias 03/01/2019 a 29/03/2019, abrangendo os atos de gestão 

praticados no período de julho 2018 a dezembro 2018. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais, tendo como escopo a verificação 

documental dos seguintes pontos de auditoria: 

 

• Relatórios/ planilhas de estudo para cálculo de compras futuras de 

medicamentos, imunobiológicos, vacinas, termolábeis; 

• Relatórios de controle de estoque e liberação de medicamentos; 

• Condições de armazenamento; 

• Rotinas, procedimentos de recebimento, estocagem e liberação de 

medicamentos; 

 

3 – OBJETIVOS: 

 

Verificar se os atos de gestão realizados no setor de Farmácia Básica de 

Distribuição ao cidadão, Pronto atendimento (PA), Sala de vacina da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu (PMI), relativos ao escopo acima definido, atendem aos 

preceitos estabelecidos na legislação em vigor, em especial ao que dispõe a 
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Lei Municipal 3514/2013; In 01/2015, Decreto 85.878/81 – atribuições privativas 

dos profissionais farmacêuticos; Lei 13021/14, art 5º, 6º (inciso I) e art 8º; 

deliberação 015/2018 conselho regional de farmácia e outras leis pertinentes à 

matéria. 

 

4 – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA: 

 

Os procedimentos adotados pela auditora foram desenvolvidos em 

conformidade com aqueles estabelecidos no Programa de Auditoria nº 

001/2019. 

Para início das atividades de auditoria foi solicitado ao setor responder um 

check list para diagnosticar possíveis achados. 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento e, considerando 

ainda, as constatações em campo, definimos para cumprimento do Plano de 

Auditoria nº 001/2019, a análise de dados obtidos no setor, entrevista e 

acompanhamento dos trabalhos in loco.  

 

Foi objeto de observação e análise ainda a organização, instalações, arquivos, 

equipamentos, limpeza do ambiente, bem como a quantidade, a qualificação e 

a experiência dos servidores que ali prestam serviço. 

 

5 – ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

5.1 – Relatórios/planilhas de estudo para cálculos de compras futuras de 

medicamentos, imunobiológicos, vacinas e termolábeis: 

Farmácia básica de distribuição ao cidadão – utilizou relatórios manuais de 

lançamentos como base de cálculo. Em setembro de 2018 foi instalado um 

sistema eletrônico que possibilita relatórios reais de consumo, mais ainda não 

está conferindo com o físico. Procedimento realizado por farmacêutico 
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devidamente habilitado, mas esteve um tempo de licença para tratamento de 

saúde no período analisado.  

Pronto atendimento (PA) – não utiliza nenhum tipo de relatório de consumo 

diário, realiza as compras futuras com base em compra anterior e uma margem 

de segurança. Este cálculo de compra futura não é feito por um farmacêutico, 

vez que o PA não tem um farmacêutico responsável por ele. 

O abastecimento do PA tem dois estoques diferentes (estoque central tendo 

como responsável o servidor Nilton e a sub secretária de saúde Teresinha; e o 

sub estoque tendo como responsável a técnica de enfermagem Marielle). 

Sala de vacina – as técnicas de enfermagem responsáveis pelo setor utilizam 

relatórios diários e mensais de consumo, possuem um cronograma de 

disponibilização de vacinas na regional que fica em Colatina. Deveria ter um 

enfermeiro responsável pela coordenação das atividades e orientando as 

técnicas de enfermagem.  

 

5.1.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

Farmácia básica de atendimento ao cidadão - á princípio ausência de 

irregularidade. Observância da legislação pertinente à matéria. 

Pronto atendimento (PA) – Ausência de um farmacêutico responsável pelo 

Pronto atendimento. 

Sala de vacina – Ausência de um enfermeiro responsável pela sala de vacina. 

Lei 13.021/14, art 5º, 6º (Inciso I) e artigo 8º - dispõe sobre a 

responsabilidade técnica do farmacêutico em farmácias de qualquer natureza, 

Decreto 85.878/81, artigo 1º – atribuições privativas dos profissionais 

farmacêuticos; Lei 7498/86 artigo 6º, 11º, 15º - dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da enfermagem.  
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5.2 – Relatórios de controle de estoque e liberação de medicamentos: 

 

Farmácia básica de distribuição ao cidadão – possui em seus arquivos 

relatórios de distribuição e controle.  

Ainda assim, no momento, os estoques reais não conferiram com o físico 

devido a registros anteriores ser manuais, um controle deficitário e que permitia 

muitas falhas. Além disso, teve um período em que a farmacêutica esteve de 

licença para tratamento de saúde e durante este período o controle não foi 

eficaz.  

Com a instalação do novo sistema em setembro de 2018 está mais próximo do 

real, mas devido à demanda do setor ainda não foi possível atualizar o sistema 

uma vez que a farmácia não possui instalação separada e local reservado para 

os serviços burocráticos com equipamentos e condições adequadas (mesa, 

computador, cadeira).  

É notório o empenho das farmacêuticas e equipe do setor em atualizar todo o 

sistema, atender a demanda, oferecer um serviço de qualidade ao cidadão.  

Pronto atendimento (PA) – não utiliza nenhum tipo de relatório de consumo 

diário, é feito a reposição com base no que falta no armário de utilização e 

carrinho de emergência.  

Por não ter um farmacêutico responsável pelo pronto atendimento este controle 

fica totalmente inexistente e ineficaz. 

Além de não ter um farmacêutico responsável pelo pronto atendimento, o PA 

também não possui enfermeiro 24 horas.  
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O abastecimento do PA tem dois estoques diferentes (estoque central tendo 

como responsável o servidor Nilton e a sub secretária de saúde Teresinha; e o 

sub estoque tendo como responsável a técnica de enfermagem Marielle). 

De acordo com a legislação o Pronto atendimento deveria ter enfermeiro 

durante todo o tempo de funcionamento do PA. 

Durante o período auditado diversas vezes não tinha um enfermeiro de plantão, 

onde somente os técnicos de enfermagem ministravam as medicações 

prescritas pelos médicos plantonistas. 

Sala de vacina – as técnicas de enfermagem responsáveis pelo setor fazem 

relatórios diários e mensais de consumo. 

Ausência de um enfermeiro responsável pela coordenação das atividades.  

 

5.2.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

Farmácia básica de atendimento ao cidadão - á princípio ausência de 

irregularidade. Observância da legislação pertinente à matéria. 

Pronto atendimento (PA) – Ausência de enfermeiro várias vezes durante o 

procedimento de auditoria. Não possui um farmacêutico responsável.  

Sala de vacina – Ausência de um enfermeiro responsável pela sala de vacina 

durante o período auditado. 

Lei 13.021/14, art 5º, 6º (Inciso I) e artigo 8º - dispõe sobre a 

responsabilidade técnica do farmacêutico em farmácias de qualquer natureza, 

Decreto 85.878/81, artigo 1º – atribuições privativas dos profissionais 

farmacêuticos; Lei 7498/86 artigo 6º, 11º, 15º - dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da enfermagem; IN SSP 01/2015 – Critérios de controle e 

distribuição de medicamentos município de Ibiraçu. 
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5.3 – Condições de Armazenamento: 

 

Farmácia básica de atendimento ao cidadão – o armazenamento não está 

dentro do ideal para um ambiente hospitalar adequado, que proporcione fácil 

identificação dos medicamentos, com capacidade de medição de temperatura e 

umidade. 

A forma de armazenamento (em cx de papelão) ou diretamente colocados na 

prateleira não é a ideal, nem recomendada e nem adequada.  

As prateleiras para armazenamento de medicamentos não são suficientes, mas 

devido o estoque ser pequeno falta espaço para mais prateleiras. 

Na sala onde fica os medicamentos controlados não tem aparelho de ar 

condicionado. Nos outros espaços que tem ar condicionado, não tem aparelho 

para medição de umidade e temperatura do ambiente, assim, não tem como ter 

registros e fazer controle dos mesmos. 

Dentro dos estoques os pallets são de madeira o que possibilita a formação de 

poeira, presença de insetos, e não estão em quantidade ideal.  

O farmacêutico não possui um espaço reservado para os serviços burocráticos 

de recebimento, lançamento no sistema de controle, gerenciamento de 

estoque, geração de relatórios, este serviço é feito no computador de 

atendimento a população e no próprio balcão. 

A limpeza é feita jogando água com mangueira, puxando com rodo pelos 

corredores, o que não é o ideal, além de estragar o patrimônio público 

permanente, o que gera prejuízo ao município diminuindo a durabilidade dos 

bens.  
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Como a farmácia não possui aparelho medidor de temperatura e umidade a 

proposta é que seja adquirido aparelho pra sanar o problema e poder realizar o 

controle dos mesmos. 

5.3.1 - Relatório fotográfico  

Forma de limpeza da farmácia. 
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      Forma de armazenamento na prateleira da farmácia de distribuição atual  

   

            

Proposta de armazenamento/distribuição ideal para a farmácia e atender ao 

cidadão. Proporciona uma maior e melhor visualização dos medicamentos, 

acondicionamento e organização dos mesmos. 
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Necessidade de 120 caixas box organizadora plástica tamanho: 20 cm x 15 cm 

x 15cm (profundidade x largura x altura). 

Os pallets atuais dentro do estoque são de madeira. 

  

Proposta que seja comprado pallets plástico 

Medidas: 1,0 x 1,2 x 0,15 metros (largura x comprimento x altura). Este é o 

padrão conhecido como PBR, o padrão mais utilizado no Brasil e em alguns 
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outros países também. Necessidade de 20 unidades para todo o estoque 

(farmácia de distribuição ao cidadão e estoque PA). 

 

O Pallet Plastico, também chamado de Palete Plástico ou ainda Pallete 

Plástico, foi desenvolvido para atender as necessidades onde a madeira não é 

o ideal como: 

• Indústrias Alimentícias em Geral, Cozinhas Industriais e empresas de 

Refeições Coletivas; 

• Setor Farmacêutico; 

• Segmento Médico Hospitalar e também Laboratórios; 

Esta opção de artefato logístico também leva em consideração os aspectos de 

sustentabilidade e responsabilidade social, pois a resina plástica utilizada para 

a fabricação é totalmente reciclável, ou seja, um produto de longa vida útil, que 

ainda pode ser reciclado. 

Medidor de temperatura e umidade proposto. 

Necessidade de adquirir 4 unidades de medidores para atender a todos os 

setores auditados. 
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Pronto atendimento (PA) 

O abastecimento é feito pelo estoque central e sub estoque como já 

mencionado anteriormente; com pessoas distintas responsáveis por cada 

estoque, e como já foi relatado, não possui um farmacêutico responsável e 

também não tem enfermeiro de plantão durante todo o funcionamento do 

mesmo (24 horas).  

No estoque central tinha ar condicionado funcionando, prateleiras para 

organizar os medicamentos e materiais médicos. Há formação de poeira, 

presença de pó e lixo; medicamentos vencidos dentro do estoque, caixa de 

papelão vazia, e nas últimas chuvas de dezembro entrou água dentro do 

estoque. 

Pallets de madeira, não possui medidor de temperatura e umidade, o 

transporte para reposição de medicamentos no pronto socorro é feito em uma 

maca com risco de queda dos medicamentos pelo corredor, sendo uma forma 

muito mais difícil de trabalho. 

Na sala de emergência do PA, o carrinho de emergência foi encontrado aberto 

algumas vezes, ar condicionado pingando em cima da bancada de materiais, 

com um lixeiro aberto e com um saco plástico na tentativa de segurar a água.  
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O armário onde estava à medicação era de fácil acesso, ar condicionado 

desligado e ambiente quente, além de não ter aparelho medidor de 

temperatura e umidade e consequentemente não existe relatório de medições 

dos mesmos. 

5.3.2 - Relatório fotográfico 

Armário de armazenamento de medicamento do PA 

     

Carrinho de emergência aberto, ar condicionado pingando e lixeira aberta com 

materiais na bancada. 

    

Estoque central e sub estoque que abastece o PA. 
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Sub estoque  

O local não possui ar condicionado, não tem aparelho de medir temperatura e 

umidade, presença de poeira dentro do estoque, medicamentos em contato 

com o piso, duas pedras de granito que atrapalha colocar mais prateleiras 

proporcionando melhor organização.  

     

Estoque central 

Não tem aparelho de medir temperatura e umidade, presença de poeira dentro 

do estoque, caixas de papelão vazias dentro estoque, remédio vencido dentro 

do estoque. A forma de transporte dos medicamentos e materiais médicos é 

utilizando uma maca para abastecer/repor o PA. 
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A proposta é que seja um carrinho de transporte que ofereça maior segurança 

e agilidade aos trabalhos internos. 

Necessidade de 02 unidades (estoque central e sub estoque). Produto 

confeccionado em arames de 3,4 e 6 mm em aço carbono galvanizado, com 

borracha de proteção na borda superior, com cantos arredondados para melhor 

manipulação do carrinho. 

Acompanha 2 rodas giratórias de 4 e 2 rodas fixas de 5 de pvc. 

Medidas : (Altura) 950mm X (Largura) 540mm X (Profundidade) 870mm 

 

Sala de vacina 

O armazenamento do estoque é feito em geladeiras, com termômetro de 

medição e registro de medição dos mesmos. As câmaras frias não estão sendo 

utilizadas por não ter sido comprada completa (com bateria) e o gerador não 

atende a sala de vacina. Este é um dos principais problemas encontrados vez 

que ao acabar a energia coloca em risco as vacinas ali armazenadas. 

Não é possível medir a temperatura nem umidade da sala de atendimento e 

armazenamento vez que não possui aparelho para tal finalidade. 

Outro problema encontrado é o fato de o transporte da vacina não ser feito em 

carro exclusivo para esta finalidade, sem ar condicionado.  
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A sala para atendimento e estocagem da vacina é muito pequena, a triagem de 

atendimento da vacina é feita no corredor. 

 

5.3.3 - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

A princípio não observância da legislação pertinente, IN SSP 01/2015 – 

Critérios de controle e distribuição de medicamentos município de Ibiraçu, 

dentre outras leis pertinentes à matéria.  

 

5.4 – Rotinas, procedimentos de recebimento, estocagem e liberação de 

medicamentos. 

Farmácia básica de atendimento ao cidadão  

Existe procedimento por escrito IN para liberação de medicamentos, 

estocagem, mas a farmacêutica esta elaborando um POP - procedimento 

operacional padrão para atender a legislação de farmácia e complementar 

ponto que a instrução normativa não atende.  

Não possui espaço reservado para recebimento, conferência e lançamento nos 

sistemas de controle de estoque.  

Pronto atendimento (PA) 

Não existe um procedimento padrão estabelecido para as rotinas internas de 

recebimento, estocagem e liberação de medicamentos. A reposição dos 

medicamentos é feita de acordo com o que a pessoa responsável passa e vê 

que diminuiu no armário devido o consumo. 

Sala de vacina 

Existe um cronograma de liberação de vacinas enviado pela regional de 

Colatina mensalmente. O consumo é registrado por planilhas e dependendo de 
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algumas ações específicas (campanhas) pode ser maior ou menor, mas tudo é 

feito relatórios.  

Não possui um enfermeiro responsável pelo setor, e na estocagem, é usado 

geladeira apesar de ter as câmaras frias, e o gerador não atende a sala de 

vacina em caso de falta de energia. 

 

5.4.1 – Indícios de Irregularidade 

 

IN SSP 01/2015 – Critérios de controle e distribuição de medicamentos 

município de Ibiraçu. 

 

5.5- RESUMO DA VERIFICAÇÃO DO LOCAL E DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS: 

 

O setor de medicamentos da farmácia Básica de distribuição a população, o PA 

e a sala de vacina tem os seguintes servidores responsáveis. 

Farmácia Básica de distribuição: 

Pâmela Albuguetti de Marchi 

Farmacêutica Farmácia Básica distribuição; Admissão concurso: 10/10/2016 

Mariana Alves de Souza 

Farmacêutica Farmácia Básica distribuição 

Inicio de atividades: 03/12/2018 por RPA; Admissão concurso: 14/01/2019 

 

Além das duas farmacêuticas que trabalham em horários alternados para 

atender a todo o expediente da farmácia de distribuição, tem um servidor 

atendente.  

O ideal para um bom atendimento e realização de todo trabalho burocrático da 

farmácia a ser feito pelo farmacêutico é ter mais um atendente, além de um 
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local adequado e reservado para fins administrativos, elaboração de relatórios, 

controle de estoque, porque este serviço administrativo no momento é feito no 

balcão e computador de atendimento. 

 

O abastecimento do PA (Pronto Atendimento 24horas), seu estoque é 

dividido, com várias pessoas responsáveis pelo armazenamento e 

distribuição.  

No estoque central o servidor Nilton Reginaldo (servidor efetivo como 

servente), cuida do estoque no que tange ao armazenamento e liberação de 

medicamentos e materiais. Ele é quem libera material e medicamentos para os 

PSFs; com um controle manual de requisições.  

O controle de estoque, vencimentos, solicitação de compras é feito pela sub 

secretária.  

O PA não possui um farmacêutico responsável, bem como também não possui 

enfermeiro responsável 24horas. 

 

 

Medicamento de alto custo 

 

Outro ponto importante detectado na auditoria: os processos de aquisição de 

medicamentos de alto custo e liberação dos mesmos não é feito por 

profissional habilitado (farmacêutico). O servidor que faz a elaboração desses 

processos; busca estes medicamentos e entrega a população e orienta o 

paciente sobre o seu uso é um profissional que não possui registro no conselho 

de farmácia; um servidor que está em desvio de função e que já foi 

mencionado em auditorias anteriores esta situação. 

 

Importante ressaltar que esta auditora em contato com a Coordenação das 

Farmácias Cidadãs Estadual para esclarecimentos sobre qual a orientação 

dada por eles ao município sobre o processo de aquisição de medicamento de 

alto custo, a resposta foi a seguinte: 
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“No que compete a farmácia cidadã, informamos que todo o 

processo, desde aquisição, distribuição, e dispensação do 

medicamento é feito por profissionais farmacêuticos, com toda 

assistência farmacêutica, orientação e acompanhamento 

necessário. Sendo assim, enquanto gerência de assistência 

farmacêutica; esperamos que a conduta do estabelecimento do 

município seja conforme os nossos padrões”. 

 

Ou seja, o município de Ibiraçu não está seguindo os padrões adequados e 

recomendados tendo um servidor que não possui registro no conselho de 

farmácia realizando tal procedimento. 

 

Sala de vacina e imunobiológicos não tem um enfermeiro responsável. 

Os responsáveis pelo local são duas técnicas de enfermagem abaixo 

relacionadas. 

Alessandra Rangel Rosa Santana, técnica de enfermagem, servidor efetivo. 

Albertina de Barros Coser, técnica de enfermagem aposentada, trabalha por 

processo seletivo. 

 

A enfermeira Cleide Beatriz G. Silva, servidora efetiva da unidade de saúde, faz 

digitação nos sistemas de saúde e da sala de vacina, registros e solicitação de 

imunobiológicos, mas como bem frisado pela servidora, ela é enfermeira da 

unidade de saúde, não é responsável pela sala de vacina e 

imunobiológicos; apenas presta apoio a coordenadora de imunização 

Adriana nos pontos citados. 

 

PA Estoque Central 

Teresinha Pereira Bozzi 

Sub secretária ; Inicio de atividades aproximadamente 2 anos;  

Sub estoque PA 

Marielle Gomes Soares 
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Técnica em enfermagem e responsável pelo sub estoque 

Inicio de atividades desde julho 2017 

Diretora administrativa do PA 

Stefânia Seixas da Cunha 

Gerente administrativa em rede 

Início de atividades aproximadamente um ano 

 

Medicamento de alto custo 

Maria Lúcia Scarpatti Prata 

Servente, realiza esta atividade há mais de um ano. 

 

O local da sala de vacina não é o ideal, espaço pequeno, tem um ar 

condicionado que não está em uso só tapando o buraco do local e acumulando 

poeira. 

O local do sub estoque existe umas pedras de mármore que atrapalha colocar 

um outro armário e mais prateleiras no local para melhor organização do 

espaço, foi solicitado durante a auditoria que colocassem um ar condicionado 

no local, vez que o armazenamento de medicamentos exige uma temperatura 

ideal para não estragar ou colocar em risco a vida de pacientes que irão usar 

estes medicamentos posteriormente. 

 

O estoque central está no espaço bom, com ar condiconado; nas últimas 

chuvas entrou água por sujeira na calha do telhado. 

Os armários do PA estavam num local quente e de fácil acesso, foi 

recomendado durante auditoria que fosse mudado pra um local refrigerado com 

acesso limitado e foi prontamente atendido. 

Os servidores dos locais auditados não eram de fácil identificação. 

 

5.5.1 – Indícios de Irregularidades 
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Não observância de legislação pertinente. Não possui enfermeiro durante todo 

o funcionamento do PA (24 horas), e a sala de vacina não possui um 

enfermeiro responsável. 

 

5.6- OUTROS ACHADOS 

 

Durante o período de auditoria foi identificado que a limpeza não está sendo 

realizada de forma adequada para um ambiente hospitalar. Da forma que é 

feito a limpeza além de estragar os equipamentos e materiais permanentes não 

elimina o risco de bactérias do local. 

 

A coleta de lixo hospitalar não existe nenhum tipo de controle e 

acompanhamento da empresa que realiza o trabalho, o espaço fica com 

cadeado aberto, e é deixado material para coleta no local de uso particular do 

município. 

 

Os arredores do PA, unidade de saúde e Farmácia Básica não oferece 

segurança as pessoas do local, o acesso é fácil, além de sujo o que permite a  

existência de insetos, roedores e outros bichos. 

 

A sala de esterelização e CME estava sendo usado como depósito de material 

comprado. Não tem um vidro divisor entre área contaminada e o local de 

esterelização. O ambiente também estava sujo, não é realizado limpeza 

frequente. Existe também algumas caixas de papelão vazias sendo 

acumuladas no acesso ao local de descarte contaminado.  

 

CME e sala de material estéril sem aparelho de ar condicionado, falta de EPI 

no expurgo, aliás, deveria ter um técnico de enfermagem responsável por estes 

dois setores (Expurgo e Esterelização) para não haver a necessidade do 

enfermeiro ou técnico de plantão no Pronto atendimento (PA) vir até este setor 
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que é altamente contaminado realizar a limpeza de materiais médicos para uso 

diário. 

 

Foi encontrado material esterlizado com papel kraft, o que não é recomendado, 

o ideal é utilizar papel grau cirúrgico para esterlização de material. Outro 

problema encontrado é que não é realizado teste biológico. 

 

O local do armazenamento de material esterelizado estava sujo com presença 

de poeira, armários enferrujados para descarte dentro do local, no acesso a 

sala de material estéril uma longarina quebrada acumulando poeira. 

 

Ambulância realizando serviços que um carro utilitário faria ( exemplo: levar 

exame do PA no laboratório). 

 

No pronto atendimento o monitor de emergência apresenta problemas de 

funcionamento, falta material adequado e em boas condições de uso, o 

oxigênio estava sem fixador, solto, levando risco a pacientes e profissionais do 

setor. Escassez ou falta de medicamento ou material de emergência não 

apresentando boas condições de uso (ex: respirador, monitor).  

 

A sala do enfermeiro não oferece condições adequadas de uso, não possui um 

ar condicionado, não tem computador com acesso a rede de internet, o que 

dificulta o trabalho do enfermeiro vez que precisa se deslocar até a sala da 

diretoria do PA pra realizar pesquisas, digitar relatórios ou atas de serviço. 

 

Outra situação encontrada que merece atenção é o fato de ter remédio 

fracionado no armário do pronto atendimento sem etiqueta de idenficação 

individual e validade. 

 

Também merece atenção a utilização de medicamentos sem prescrição 

médica, sem seguir os procedimentos padrão ( prescrição, preparação de 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

 

23 

 

medicação pelo técnico/enfermeiro do setor, aplicação do medicamento 

prescrito); sem ciência sequer do médico de plantão e enfermeiro de plantão, 

sendo feita por servidor interno de outro setor, primeiro faz a medicação pra 

depois solicitar ao médico a prescrição. Cabe aqui ressaltar que os 

responsáveis por um setor é quem está sob os cuidados do mesmo, portanto 

os procedimentos internos deve ser feito pelo servidor do local, a menos que 

este solicite que outro o faça. 

5.6.1- Relatório fotográfico  

Área de material contaminado e esterelização 
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Local de armazenamento de material estéril. 

Local com poeira, material com ferrugem e mofo. 
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A limpeza sendo realizada de forma inadequada está danificando os móveis e 

materiais permanentes. 
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Os arredores do PA e farmácia. 

   

 

O local de descarte de material contaminado 

   

 

6- Recomendações dadas durante o período de auditoria 

 

Diante de alguns achados e da necessidade de atender algumas exigências e 
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necessidades para oferecer menor risco aos munícipes, ofertando um serviço 

de qualidade ao cidadão foi recomendado por esta auditora de imediato: 

� Que no sub estoque fosse instalado um ar condicionado, vez que o 

armazenamento de medicamentos exige condições adequadas para 

preservação de suas propriedades e atender a sua finalidade principal e 

essencial (atendido durante a auditoria); 

� Que os medicamentos do pronto atendimento 24 horas fossem 

armazenados em local refrigerado, de acesso restrito (atendido durante 

a auditoria); 

� Que o carrinho de emergência ficasse fechado, com acesso restrito ao 

enfermeiro de plantão (atendido parcialmente durante a auditoria);  

� Que a sala de vacina em caso de falta de energia tivesse manutenção 

pelo gerador e fossem utilizadas as câmaras frias no lugar das 

geladeiras (atendido durante a auditoria); 

� Que fossem retirados os equipamentos com ferrugem e mofo de dentro 

da sala de materiais estéreis, e não usasse o local de guarda de 

equipamentos e materiais estéreis para outra finalidade (atendido 

durante a auditoria).  

 

 

7- MANIFESTAÇÕES DO AUDITADO 

 

“Todos os achados apontados são de conhecimento dos superiores.” 

(Farmácia básica de distribuição ao cidadão). 

 

“Os achados apontados no relatório são de conhecimento dos superiores, já foi 

solicitado inclusive que algumas providências fossem tomadas, mas até o 

momento não resolvido”. (Responsáveis - enfermeiros - pelo Pronto 

atendimento – PA). 
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“A enfermeira Cleide Beatriz responde como autoridade Sanitária Municipal, 

responsável pela Vigilância Epidemiológica, que a sala de vacina fica na 

Unidade Sanitária de Ibiraçu; disse ainda que o cronograma de vacina é 

cumprido, e após auditoria realizada o gerador já atende a sala de vacina e as 

câmaras frias já estão funcionando, e que a pessoa responsável pela limpeza 

já foi orientada sobre jogar água. (Secretária de Saúde Municipal). 

 

 

8 – CONCLUSÃO: 

 

Após auditoria realizada no setor de Farmácia de distribuição de medicamentos 

a população, medicamentos do PA e imunobiológicos (sala de vacina) da 

PMI/FMS e, diante dos achados encontrados, as propostas de 

encaminhamento desta auditora para sanar as impropriedades encontradas 

são:  

• Adquirir medidor de temperatura e umidade para todos os setores 

auditados, possibilitando assim realizar relatório de controle desses 

pontos; 

• Adquirir carrinho de transporte adequado para o estoque central e sub 

estoque abastecer o PA; 

• Adquirir pallets de plástico que é o ideal para ambiente hospitalar 

substituindo os de madeira atual; 

• Adquirir caixa Box organizadora de plástico para reorganizar a farmácia 

de distribuição ao cidadão; 

• Ter um enfermeiro que orienta e supervisiona as técnicas que atendem 

a sala de vacina, sendo responsável pela sala de vacina, atendendo 

assim a legislação (Lei 7.498/86, art 15º); 

• Ter um enfermeiro durante todo o funcionamento do Pronto Atendimento 

(24 hrs), cumprindo assim a legislação especialmente o art 15º da Lei 

7498/86; várias vezes durante a auditoria o PA estava sem enfermeiro 

de plantão;  
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• Que todo o processo, desde aquisição, distribuição e dispensação de 

medicamentos da farmácia cidadã (alto custo) seja feito por 

profissionais farmacêuticos com toda assistência farmacêutica, 

orientação e acompanhamento necessário sendo feita por profissional 

devidamente habilitado e registrado no CRF, conforme os padrões da 

Coordenação das Farmácias Cidadãs Estaduais e orientação do 

governo do estado e Secretaria de Saúde Estadual e legislação 

pertinente à matéria;  

• Contratar empresa especializada para dar treinamento/curso de limpeza 

hospitalar e lavanderia hospitalar com certificado ao final do curso, 

dentro dos padrões adequados ao ambiente hospitalar a todos os 

servidores responsáveis pela limpeza, diminuindo os riscos de 

contaminação, bem como os prejuízos ao patrimônio público;  

• A empresa que ofertar/realizar o curso/treinamento precisa apresentar 

relação de hospitais que presta serviço de atendimento em limpeza e 

lavanderia hospitalar; 

• O estoque central e sub estoque utilizar um sistema informatizado para 

melhor controle de estoque, validade, lançamentos de entrada e saída 

de medicamentos e materiais médicos possibilitando gerar relatórios de 

consumo para compras futuras minimizando gastos e maximizando o 

melhor atendimento a população;  

• Alocar o material contaminado descartado em local reservado e fechado, 

limitando o acesso e realizar um controle de coleta pela empresa de 

resíduos infectantes ou perfurocortantes; 

• Limpar os arredores do PA e unidade de saúde, bem como manter limpo 

e livre de entulhos, evitando que proliferem insetos e adentre as 

instalações; 

• Limpar as calhas periodicamente evitando que nas próximas chuvas 

entre água novamente dentro do estoque de medicamentos e materiais 

médicos; 
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• Confeccionar crachá de servidores dos locais auditados para melhor 

identificação dos mesmos; 

• Providenciar jalecos, se possível aos enfermeiros e técnicos dos 

setores; 

• Alocar um técnico de enfermagem para o setor de expurgo, cme, 

esterilização, evitando assim que técnicos ou enfermeiro de plantão do 

plantão a frente do PA venha até a área altamente contaminada para 

limpeza de materiais médicos e retornem aos seus postos de 

atendimento, levando risco maior de contaminação ao pronto 

atendimento; 

• O acesso ao pronto atendimento precisa ser restrito, manter a porta 

fechada é responsabilidade de todos os servidores do setor; 

• Alocar um segurança para a portaria do PA;  

• Adquirir EPIs adequados para os procedimentos de higienização de 

material contaminado (expurgo); 

• Adquirir papel grau cirúrgico para realizar esterilização de materiais; 

• Adquirir ampolas de teste biológico para realização dos testes 

necessários e periódicos; 

• Oferecer uma sala de enfermagem com condições adequadas de 

utilização, com equipamentos necessários (computador conectado a 

rede, ar condicionado, impressora);  

• Ter e manter os medicamentos e materiais adequados de emergência e 

primeiros socorros dentro do padrão necessário para oferecer um 

atendimento em condições ideais para salvar vidas (remédios, monitor 

de emergência, respirador, etc); 

• Ter um carro utilitário a disposição do pronto atendimento para serviços 

que não sejam de emergência e socorro de pacientes (ex: levar coleta 

de exame até laboratório), evitando o uso de ambulância para este fim; 

• Remédios fracionados no armário do PA devem possuir etiqueta de 

identificação individual e validade; 
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• Colocar ar condicionado nas salas de esterilização e na sala de guarda 

de materiais estéreis; 

• Colocar um vidro divisor entre os ambientes contaminado – expurgo - e 

o local de esterilização de material;  

 

As recomendações apontadas aqui são medidas que se adotadas vão 

potencializar os serviços do setor, dar mais agilidade aos trabalhos, aumentar a 

eficiência e efetividade dos serviços oferecidos, além de maior segurança aos 

usuários que precisam utilizar os medicamentos ofertados na farmácia ao 

cidadão e no PA, atender a legislação; dentre outros benefícios. 

Em janeiro de 2020 será realizado monitoramento da auditoria e das 

recomendações apontadas para melhoria dos serviços prestados. 

 

9 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES: 

 

Não cumprimento da legislação pertinente, especialmente a Lei 13.021/14, art 

5º, 6º (Inciso I) e artigo 8º - dispõe sobre a responsabilidade técnica do 

farmacêutico em farmácias de qualquer natureza, Decreto 85.878/81, artigo 1º 

– atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos; Lei 7498/86 artigo 6º, 

11º, 15º - dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem; IN SSP 

01/2015 – Critérios de controle e distribuição de medicamentos município de 

Ibiraçu, entre outras leis pertinentes a matéria.  

 

As recomendações propostas foram elaboradas com objetivo de melhorar as 

rotinas de trabalho, e oferecer sempre um serviço público de alta qualidade e 

eficiência; atendendo sempre a legislação. 

Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade 

Central de Controle Interno (UCCI). 
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É o relatório. 

 

Ibiraçu (ES), 28 de março de 2019. 

 

___________________________________ 

Márcia Regina Araújo da Silva – AMCI/PMI 

Matrícula 11589 

 

 


