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Visita nº 30 – Data: 20/07/2006
1 - Caracterização da Unidade

Posto de Saúde Nascimento Gurgel
Endereço: Rua Mercúrio s/n – Pavuna
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h;
Telefones: 2474-6938 / 2474-1640
1.1- Especialidades oferecidas
Pediatria

Clinica Médica

Psicologia

Dermatologia

Odontologia

-

Serviço Social

Ginecologia/Obstetrícia

-

Fonoaudiologia

Enfermagem

-

1.2- Serviço de apoio diagnóstico
Teste do pezinho (PKV)
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1.3- Programas de saúde
A unidade participa dos seguintes programas da SMS:
Programas

Atividades desenvolvidas e Informações

Hipertensão e Diabetes

Pacientes são cadastrados no Programa Remédio em Casa.

Tuberculose

Não atua.

DST/AIDS

Distribuição de preservativos

Hanseníase

Consultas apenas. Ocorrem poucos casos.

Saúde Bucal

Um odontologista atende somente ao Dentescola.
Consultas e acompanhamento do estado nutricional, pois não

SISVAN

recebe o leite. Monitora as condições dos pacientes e cadastra no
Bolsa-Família.
Acompanhamento feito pela Clínica Geral, pois a unidade não

Atenção ao Idoso

possui a especialidade Geriatria. Encontros semanais às sextasfeiras. Baile da terceira idade em um domingo por mês.

Atenção à Criança

Teste do Pezinho

Atenção à Mulher

Planejamento familiar, pré-natal e grupo de gestantes.

2 - Análise da origem dos usuários da unidade
Para análise da origem dos pacientes atendidos nesta unidade, foi selecionada uma amostra
contendo o número de pronto atendimento na unidade no mês de julho de 2006 (atendimentos de 03
a 20/07).
O resultado da análise de tais registros é evidenciado no quadro a seguir:
Classificação da origem dos atendimentos
Total de pronto atendimentos no Posto de Saúde

185

100%

Total de fora do Município

34

18,38%
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Mediante o quadro anterior, pôde-se constatar que o percentual de pacientes que não
pertence ao Município do Rio de Janeiro corresponde a 18,38% do total de pronto atendimento
realizado no período de 03/07/2006 a 20/07/2006. Acresça-se que, pelo fato de a unidade situar-se
na proximidade de outros municípios, é comum a visitação de usuários de diversas localidades
(informou-se que, da amostra de 34 pacientes, havia usuários de Belford Roxo, Duque de Caxias,
São João de Meriti e Nova Iguaçu).
3 - Inspeção das Instalações

Pátio interno do posto de saúde

Corredor lateral da unidade

A unidade possui 11 consultórios, 01 sala de pré-consultas para pediatria e clínica médica, 01
sala de imunização, 01 sala de curativo, 01 sala de reunião, 01 sala de administração, 01 sala de
coleta de exame, 01 sala da diretoria, 01 sala de arquivo, 01 sala de chefia de enfermagem, 01 sala
de pós consulta (RHD e hanseníase), 01 sala de esterilização, 01 sala de almoxarifado e 01 sala para
farmácia.
Posto isto, foi verificado quanto às condições de atendimento na unidade:
piso irregular, com ressaltos, tanto nos compartimentos comuns da unidade quanto nos
consultórios. Paredes internas dos consultórios com excesso de arestas vivas, com
reentrâncias e saliências, o que dificulta a limpeza;
consultórios sem ar-condicionado e locais com fiação exposta;
equipamentos odontológicos funcionado precariamente em razão de vazamento de ar;
paredes com manchas e sujeiras na pintura;
existência de tanque para limpeza e curativo do pé-diabético;
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Paredes dos consultórios formando reentrâncias

Os consultórios não possuem ar-condicionado

e ressaltos que dificultam a limpeza.

Tanque para limpeza e curativo do

pé-

Piso irregular nas dependências internas da

diabético.

unidade

Consultórios e salas
Constatou-se, também, durante a visita aos consultórios médicos e às salas, o seguinte:
•

na sala de curativos, o ralo estava destampado;

•

nos rodapés dos consultórios havia ferragem aparente;

•

em função da presença de cupim na unidade em época anterior à visita, algumas salas
estavam com marcas do ataque desses insetos, tais como paredes divisórias
esburacadas. Informou-se que a descupinização já tinha sido feita e que não havia
mais foco na unidade.
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Consultório de ginecologia com fiação exposta

Rodapés

com

ferragem

exposta

em

vários

consultórios

No centro da figura, nota-se abertura na divisória
do consultório odontológico, causada por ataque
de insetos (cupins).

Ralo destampado na sala de curativos

Farmácia
-

Responsável: Ivo Conto Chaves

-

Matrícula: 10/225525-5

-

Funcionários: 01 (um) farmacêutico e 03 (três) funcionários

-

Sistema de controle de estoque: manual, por meio de fichas de prateleira.

Inicialmente, convém ressaltar que, segundo o responsável, a farmácia não possui estoque de
medicamentos controlados ou que necessitem de refrigeração.
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Após a checagem de itens de verificação básica, por intermédio do questionário elaborado
com o auxilio da ENSP/FIOCRUZ, pôde-se verificar os seguintes pontos:
os medicamentos vencidos estavam apartados dos demais;
os ambientes são bem organizados sem amontoamentos de medicamentos ou produtos;
ausência de extintor de incêndio na farmácia;

Farmácia

com

medicamentos

de

fácil

Almoxarifado com caixas em prateleiras

localização

Medicamentos vencidos
farmácia

em separado na Caixa da tomada de luz solta junto ao bebedouro
do almoxarifado

Em relação ao quantitativo de medicamentos, verificou-se que dos 83 (oitenta e três) itens
listados na grade da unidade, 33 (trinta e três) possuíam seus estoques zerados. Deste modo, cerca
de 40% dos medicamentos que compõem a grade estão em falta na farmácia.
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Contudo, cabe ressaltar que, apesar de não possuir sistema informatizado para o controle
dos estoques, a solicitação de listagem dos medicamentos zerados foi prontamente atendida, sendo
fornecida em poucos minutos.
Informou-se que o inventário é feito anualmente pela unidade-mãe (Policlínica Augusto
Amaral Peixoto).
4 – Equipamentos
Durante a visita foram verificados o estado de conservação e a manutenção dos seguintes
equipamentos:
Autoclave
A Unidade possui uma autoclave elétrica horizontal – capacidade de 96 l; dimensões de
0,90 x 0,50 x1,0 (m); marca Ortosintese.
Estado: em funcionamento;
Informou-se que desde 2003, pelo menos, os serviços de manutenção são executados
pela firma Enformate Service Ltda. Não havia cópia de instrumento contratual na unidade.
Equipos odontológicos (03) do tipo Kart
Estado: funcionamento precário, segundo informações obtidas;
Manutenção: não há contrato;

Sonares (02) com indicador digital da marca Microen
Estado: em funcionamento;
Manutenção: não há contrato;
Gases medicinais
Estado: em funcionamento;
Manutenção: Contrato 422/05 – com a empresa Air Liquide Brasil Ltda com vigência de
26/08/05 a 21/02/06 no valor de R$ 3.117.471,12 (art. 24, IV, da Lei 8666/93), em
tramitação nesta Corte. Não se verificou contrato na unidade, referente a prestação atual.
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Autoclave

Sonar

Equipos funcionando de forma precária

5 - Serviços continuados
Foram realizadas pesquisas no Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e
Financeira – SAGOF e no Sistema de Controle de Processos – SCP deste Tribunal, objetivando
colher informações acerca dos instrumentos contratuais relacionados aos serviços arrolados abaixo,
as quais foram comparadas com os dados colhidos no PS.
Vigilância
Prestadora dos serviços: Qualidade Total Serviços de Limpeza e Conservação;
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Contrato nº 781/2005 - Processo administrativo nº 09/30885/05/2005 – vigendo de
01/01/06 a 29/06/06, valor de R$ 859.629,12 - processo TCMRJ 40/502/2006, em tramitação
nesta Corte. Apesar de o contrato anterior ter vigido até 29/06/06, não havia, entretanto, na
unidade, cópia do instrumento contratual comprovador da atual execução.
Quantidade de vigilantes na unidade: diurno (02) e noturno (02);
Limpeza
Prestadora dos serviços: Bandeirantes do Rio Conservação e Limpeza;
Contrato nº 113/2006 - Processo administrativo nº 09/006349/2006 – vigendo de
02/05/06 a 28/10/06, no valor de R$ 1.014.768,00 - processo TCMRJ 40/2047/2006, em
tramitação nesta Corte.
O contrato é relacionado a diversas unidades de saúde do Município ;
Quantidade de serventes na unidade: 04, de acordo com o projeto básico verificado
na unidade ;
Convém assinalar que o contrato em destaque é emergencial, assim como os dois anteriores
(40/1758/05 e 40/5921/05 – ambos em diligência).
Lavagem: é realizada pela S/CIN/CAL da Penha.
Manutenção Predial:
Prestadora dos serviços:GRUÇAÍ Construtora Ltda.;
Contrato n.º 68/2006 - Processo administrativo nº 09/29831/2005. – vigendo a partir
de 30/06/2006, por 360 dias, no valor de R$ 1.320.820,06 - processo TCMRJ 40/2854/2006,
em tramitação nesta Corte.
Este contrato é extensivo a toda a CAP 3.3.
6 - Profissionais médicos e consultórios
A unidade, exclusivamente na área médica, possui 7(sete) consultórios utilizados por 10
(dez) profissionais. Contudo, existem algumas particularidades a serem consideradas conforme
mostra a tabela a seguir:
Quadro de distribuição de profissionais e consultórios vinculados à produção de consultas médicas
analisadas
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Especialidade

Nº de

Nº de

profissionais

consultórios

Clínica Médica

2,0

2,0

Pediatria

3,0

2,0

Ginecologia/Obstetrícia

3,0

2,0

Dermatologia

2,0

1,0

Total

10,0

7,0

Enfermagem

6,0

1,0

Psicologia

2,0

1,0

Odontologia

9,0

1,0

Serviço social

1,0

-

Fonoaudiologia

2,0

1,0

Total

20,0

4,02

Especialidades não médicas

1

Obs
1

Um assistente social atende esporadicamente, quando há demanda.

Não se soube dizer precisamente qual (is) consultório(s) é(são) usado(s)
para tanto.
2

Não há compartilhamento de consultórios;

*Somente

incluídos

os

profissionais

que

efetivamente

prestam

atendimento.

6.1 - Produção
Nesta visita foi analisada a produção de consultas médicas da Unidade no período de
01/06/2005 a 31/05/2006.
Quadro comparativo produção de consultas real X esperada
Especialidade

Produção

Média

Capacidade

Capacidade mensal

total de

mensal

mensal de

de produção dos

consultas

de consultas

produção dos

médicos (**)

consultórios (*)

(Nº de consultas)

(Nº de consultas)
Clinica Geral

9874

822,83

1216

558
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Pediatria

3482

290,17

1216

837

Ginecologia/Obstetrícia

10624

885,33

1216

837

Total Atenção Básica

23980

1998,33

3648

2232

Dermatologia

4731

394,25

608

558

Total Geral

28711

2392,58

4256

2790

(*) calculada considerando-se o horário de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira e os
parâmetros de produção de consultas da Portaria 1.101 do M.S (4 consultas/hora) e um parâmetro
redutor de 0,95 que considera a ocorrência de feriados = nº de horas semanais x nº de
consultórios x 4 consultas/hora x 4 semanas x redutor
(**) calculado considerando-se a carga horária normal de 24 horas semanais e um parâmetro
redutor de 0,727 que considera fatores de absenteísmo, como: férias, faltas, feriados, atividades
fora de consultório., e os parâmetros de produção de consultas da Portaria 1.101 do M.S. (4
consultas/hora).
= carga horária semanal x nº de médicos x redutor x 4 consultas/hora x 4 semanas

6.2 - Indicadores de utilização de recursos
Para avaliação das Unidades de Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde, foram
construídos indicadores que possibilitariam a comparação do grau de utilização dos recursos postos à
disposição das mesmas.
Taxa de ociosidade média dos consultórios médicos da unidade
Este indicador permite avaliar a ociosidade dos consultórios médicos por meio da
1

comparação entre o nº de horas disponíveis de consultório por semana e o nº de horas de consultas
2

médicas por semana.
Fórmula: Io = 1- (Nº de horas de consulta por semana / Horas disponíveis de consultório por
semana)
Taxa de ociosidade média dos consultórios de atendimento básico
Esta taxa, calculada da mesma forma que a anterior, permitirá avaliar a ociosidade dos
consultórios de atendimento básico (clínica geral, ginecologia/obstetrícia e pediatria).
Fórmula: Iob = 1- (Nº de horas de consulta por semana / Horas disponíveis de consultório por
semana)
1
2

É calculada considerando-se o horário de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira..
O número esperado de horas trabalhadas dos profissionais médicos é calculado considerando-se a carga horária normal de 24 horas

semanais e um parâmetro redutor de 0,727 que considera fatores de absenteísmo, como: férias, faltas, feriados, atividades fora de consultório.
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Nº de médicos / consultórios
Este indicador permite avaliar a capacidade de ocupação dos consultórios médicos.
Fórmula: Nm/c = (Nº de médicos / Nº de consultórios)

Taxa de produtividade dos consultórios médicos
Este indicador é calculado comparando-se a capacidade de produção mensal de consultas
dos consultórios médicos da unidade, com a produção real de consultas médicas.
Permite avaliar o quanto a produção real de consultas se aproxima da capacidade instalada
da unidade.
Fórmula: Ipc = (Produção média mensal de consultas / capacidade de produção mensal de consultas
dos consultórios médicos da unidade)

Taxa de produtividade dos profissionais médicos
Este indicador é calculado comparando-se a capacidade de produção mensal de consultas
dos médicos da unidade, com a produção real de consultas médicas.
Permite avaliar o quanto a produção real de consultas se aproxima da produção esperada por
parte da equipe.
Fórmula: Ipc = (Produção média mensal de consultas / capacidade de produção mensal de consultas
dos médicos da unidade)

Quadro de indicadores
Consultórios
A Nº de consultórios médicos (*)

7

B horas de funcionamento /semana

40

C Nº de semanas mês

4

D consultas / hora

4

E fator de redução dos consultórios

0,95
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F Horas efetivas de consulta / semana dos consultórios

266

=AXBXE
G Capacidade mensal de produção de consultas dos consultórios

4256

=FXDXC

Médicos
H Nº de médicos (*)

10

I Jornada de trabalho semanal

24

J fator de redução dos médicos

0,727

K nº de horas de consulta por semana na unidade

174,48

=HXIXJ
L Capacidade mensal de produção de consultas dos médicos

2790

=KXCXD
M Produção média mensal de consultas médicas

2392,58

(*) O Setor de epidemiologia não foi incluído nesta análise

Atendimento básico - consultório
N Nº de consultórios de atendimento básico

6,0

O Horas efetivas de consulta / semana dos consultórios

228

=NXBXE
P Capacidade mensal de produção de consultas dos consultórios

3648

=OXDXC

Atendimento básico - médicos
Q Nº de médicos de atendimento básico
R nº de horas efetivas de consulta por semana na unidade

8
139,58

=QXIXJ
S Capacidade mensal de produção de consultas dos médicos

2233,34

=RXCXD
T Produção média mensal de consultas de atendimentos básicos

1998,33
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Indicadores
1

Taxa de ociosidade de consultórios médicos

34,4%

(=1-( K/F))
2

Taxa de ociosidade de consultórios de atend. básico 38,7%
(=1-(R/O))

3

Nº de profissionais médicos lotados na Unidade

10

4

Nº de consultórios médicos

7

5

Nº de profissionais médicos / consultório

1,42

= (H/A)
Nº médio mensal de consultas de atendimento
6

básico

1998,33

7

Nº de consultórios de atendimento básico

6,0

8

Nº médio mensal de consultas básicas / consultório 333,05
= (T/N)
Taxa de produtividade média dos consultórios

9

médicos

56,21%

(= M/G)
Taxa de produtividade média dos profissionais
10

médicos

80,56%

(=M/L)

7 - Exames complementares
A unidade realiza os exames complementares da seguinte forma:
Urinas, fezes e sangue: coleta e remete ao HM Francisco da Silva Telles;
Ultra-som: encaminha para o HM Carmela Dutra;
Mamografia: agenda via e-mail com a Central de Regulação, a qual normalmente marca
exames no Hospital de Bonsucesso.
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8 - Oportunidades de melhoria
Sugerimos que seja recomendado à SMS:
1. estudar a possibilidade de implantar na farmácia um sistema informatizado de controle
dos estoques (item 3 do relatório);
1. regularizar o fornecimento de leite para distribuição a grupos de crianças subnutridas
(SISVAN) (item 1.3 do relatório);
2. regularizar o estoque de medicamentos (item 3 do relatório);
3. enviar à unidade cópias dos projetos básicos e instrumentos contratuais dos serviços
continuados em vigor e prestados na unidade (itens 4 e 5 do relatório);
4. investigar as

razões de haver corrosão nas ferragens, na cota do rodapé dos

consultórios (item 3 do relatório);
5. envidar esforços para munir os consultórios com ar-condicionado (item 3 do relatório);
6. consertar o vazamento de ar nos equipos odontológicos (item 3 do relatório);
7. providenciar a compra da tampa do ralo da sala de curativos (item 3 do relatório);
8. posicionar adequadamente a fiação exposta num dos consultórios ginecológicos(item 3
do relatório);
9. reparar os estragos feitos pelo ataque de cupins (item 3 do relatório);

9 - Questionamentos
1. justificar a ausência de equipamentos de combate a incêndios na farmácia; (item 3 do
relatório);
2. Quanto ao fornecimento de gases medicinais, esclarecer de que forma está sendo feito
atualmente, uma vez que o último termo assinado menciona sua execução até 21/02/06.
Na unidade, não há cópia contratual comprovando cobertura posterior, incluindo a data
da inspeção. Entretanto, a equipe foi

informada de que os serviços estão sendo

prestados pela empresa Air Liquide Brasil Ltda. No mesmo sentido, esclarecer de que
forma estão sendo prestados os serviços de vigilância, cujo contrato disponível para
consulta menciona vigência até 29/06/06 (item 4 do relatório);
3. Justificar a razão de o serviço de limpeza ter sido executado pelo terceiro contrato
emergencial consecutivo, além de esclarecer qual instrumento ampara a execução atual
(a partir de 21/02/06) (item 5 do relatório);
4. Esclarecer qual instrumento ampara atualmente os serviços de manutenção da autoclave,
informando o número do contrato, o valor, o prazo de vigência e a razão da escolha da

16

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

contratada, bem como elucidar os mesmos dados relativos ao contrato anterior (item 4
do relatório).
10 - Conclusão
Diante do exposto, opinamos para que o presente relatório seja enviado à SMS, a fim de que
adotem as providências cabíveis, prestando-se os esclarecimentos necessários aos pontos
levantados nos itens 8 e 9, com posterior encaminhamento a esta Corte, fixando-se para tanto prazo
razoável.

4ª IGE/SCE em 03/08/2006.

Paulo Augusto Pimentel de Souza

Isaura Cavalcanti Soares

Técnico de Controle Externo

Contador

Matr. 40/901.242

Matr. 40/900.897
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