SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

1 - Caracterização da Unidade..................................................................................................... 2
1. 1-Especialidades médicas e não-médicas oferecidas: .......................................................... 2
1. 2-Serviço de apoio diagnóstico: ............................................................................................. 3
1 3- Programas de saúde:......................................................................................................... 3
2 - Análise da origem dos usuários da Unidade .......................................................................... 4
3 - Inspeção das Instalações ....................................................................................................... 4
4 - Equipamentos ....................................................................................................................... 11
5 - Serviços continuados ............................................................................................................ 13
6 - Profissionais médicos e consultórios .................................................................................... 15
6.1- Produção ........................................................................................................................... 16
6.2 - Indicadores de utilização de recursos.............................................................................. 17
7 - Exames complementares...................................................................................................... 20
8 - Oportunidades de melhoria................................................................................................... 20
9 - Questionamentos .................................................................................................................. 21
10 - Conclusão ............................................................................................................................ 21

1

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

Visita nº 32 – Data: 17/08/2006

1 - Caracterização da Unidade
Foto 1 – Entrada da Unidade

CMS Clementino Fraga
Endereço: Rua Caiçara nº 514 - bairro de Irajá
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 07:00 às 17:00 h. e sábado de 8:00 às 12:00 h
Telefone: 2482-7242 / 2482-4513

1.1- Especialidades médicas e não-médicas oferecidas:
Clínica Médica

Ginecologia

Obstetrícia

Pediatria

Dermatologia

Enfermagem

Odontologia

Nutrição

Psicologia

Fonoaudiologia

Infectologia

Tisiologia

Neurologia

Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Homeopatia

Cardiologia

Assistente Social
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1.2- Serviço de apoio diagnóstico:

Eletrocardiografia

Radiologia

Teste do Pezinho

Audiometria

Coleta de
material para
exame
laboratorial

1.3- Programas de Saúde:
A Unidade participa dos seguintes programas da SMS:

Programas
Hipertensão e Diabetes

Tuberculose

DST/AIDS
Hanseníase

Saúde Bucal

SISVAN

1

Atenção ao Idoso

Adolescentes

Atenção à Mulher
(1)

Atividades desenvolvidas e Informações
Há 6.830 pacientes cadastrados no Programa Remédio em Casa.
A Unidade atende 5.357 pessoas no Programa da Hipertensão e
1.473 pacientes no Programa de Diabetes.
Não realiza o Tratamento supervisionado (DOTS) e, sim, o
Tratamento Auto-Administrado (TAA). De acordo com informações
colhidas na unidade, foram atendidos no mês de julho/06, 107
pacientes com vírus.
A Unidade possui 530 pacientes cadastrados, que são atendidos
pelos clínicos.Os medicamentos estão sendo distribuídos com
acompanhamento médico.
Foi informado que a Unidade atende 15 casos, que recebem
medicamento supervisionado pelo médico dermatologista.
A Unidade tem 11 (onze) dentistas, 4 (quatro) equipos, sala de Raio
X e pratica as atividades e ações do Programa Municipal Carioca
Rindo à Toa, realizando o acolhimento, escovação supervisionada,
incluindo o Programa Dentescola contemplando algumas escolas.
Foi informado que em média são atendidos no mês 900 pacientes,
entre crianças, adolescentes e adultos, incluído o tratamento de
endodontia.
Somente avaliação nutricional. Desde 2004 não há leite disponível
para distribuição.
Atividades desenvolvidas: Cuidado do idoso, tratamento clínico,
grupo de dança. No momento há um grupo com 200 idosos.
Projetos: Vista a Camisinha e Sinal verde, que tem como objetivo
desburocratizar os atendimentos médicos para os adolescentes na
unidade, bem como facilitar a marcação de consultas médicas nas
escolas.
Pré-natal, Planejamento familiar, Ginecologia, Colo de mama.
Acolhimento mãe-bebê,

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) é um instrumento estratégico para as ações de
segurança alimentar no plano municipal. Seu ponto de partida é a avaliação do estado alimentar e nutricional
da população. Deve ser montado de forma a poder gerar relatórios periódicos, segmentados por áreas
geográficas ou por grupos sociais, oferecendo, assim, subsídio para o planejamento de políticas e programas
nutricionais, bem como para sua avaliação posterior (fonte: www. fomezero.org.br).
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2 - Análise da origem dos usuários da Unidade
Segundo informações da direção, a classificação da origem dos atendimentos ao público demonstra
que o mesmo se compõe basicamente de residentes no bairro de Irajá e adjacência, não havendo um
controle quanto ao atendimento a pacientes de outros municípios.

Total geral de atendimento no período de 01/07/2005 a 30/06/2006

94.748

100%

3 - Inspeção das Instalações
Observou-se, preliminarmente, com relação às condições de acesso, que a Unidade possui
03 (três) entradas de acesso, a primeira destinada ao estacionamento de automóveis de funcionários
e visitantes, carga e descarga de insumos, outra para os pacientes e usuários, e uma, exclusiva,
localizada na rua lateral, destinada à retirada do lixo contaminado.
Verificou-se, também, que a unidade possui uma rampa que dá acesso aos dois prédios, a
qual, entretanto, encontrava-se fechada por um portão de ferro.
Foi informado que o motivo é para evitar a entrada de pequenos animais e de crianças que
usam o estacionamento da unidade para brincarem.
A única entrada disponível para as pessoas que procuram atendimento na unidade é através
de escadas.

Foto 2 - Entrada através do estacionamento
Foto 3 - Acesso a unidade pelo estacionamento

foto 2

foto 3
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O Centro Municipal de Saúde – CMS, fundado em março de 1977, tem o seu funcionamento
em dois prédios com dois pavimentos, onde se localiza toda a estrutura administrativa, médica e
serviços auxiliares.
Verificou-se que a maioria dos consultórios médicos está localizado no primeiro pavimento
dos prédios, facilitando o atendimento de pessoas deficientes,

crianças e gestantes. A sala de

documentação médica, também, encontra-se instalada no primeiro pavimento, já

o setor

administrativo funciona no segundo pavimento.
Na vistoria das instalações da unidade, verificou-se que as paredes dos corredores estão
mal conservadas, com o revestimento à base de
corredores,

placas de

borracha, soltando; os tetos dos

em alguns trechos, estão sem reboco; a sala de documentação médica está com seus

arquivos em mau estado, com gavetas quebradas, os documentos

armazenados em cima dos

próprios arquivos, por não haver mais lugares apropriados para serem colocados.
Verificou-se que o lixo contaminado está sendo armazenado em recipientes adequados,
porém, devido ao excesso de lixo não estavam bem fechados, havendo o perigo de contaminação.
Os recipientes estão em locais inapropriados, isto é, no corredor de acesso ao setor administrativo e
consultórios médicos, colocando em risco pessoas que transitam no local.
O local apropriado para seu armazenamento deveria ser em uma área externa e isolada,
fora de alcance de pessoas, sem vínculo com recolhimento do lixo.

Foto 4 - Corredor mal conservado com revestimento soltando
Foto 5 - Teto mal conservado sem reboco
Foto 6 - Arquivos mal conservados e documentos armazenados sobre os mesmos

foto 4

foto 5

foto 6
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Na verificação do sistema de combate a incêndio, constatou-se que a Unidade não possui,
em sua estrutura,

mangueiras de incêndio, apenas extintores que estão afixados em locais

apropriados e dentro da validade.

Foto 7 - Lixo hospitalar em lugar não apropriado, com risco de contaminação
Foto 8 - Parede mal conservada com placas de revestimento soltando e ao fundo, o lixo hospitalar
Foto 9 - Consultório odontológico com os equipos em funcionamento

foto 7

foto 8

foto 9

Prosseguindo a rotina de inspeção das instalações, pôde-se notar que a unidade possui duas
salas de odontologia, com quatro equipos em condições de funcionamento, uma sala com escovário
e aparelho de Raio X, especifico da área.
A funcionária Norma Sueri Néri, Chefe do Serviço Administrativo, que acompanhou a vistoria
na unidade, informou que os equipos

estavam desprovidos de serviços de manutenção,

acrescentado que está em andamento processo licitatório para contratar empresa para prestação de
tal serviço.
Na sala de esterilização, que foi reformada recentemente, verificou-se que há isolamento
entre o material limpo e sujo, que o piso é novo, e que as paredes e o teto estão bem conservados.
A unidade possui duas autoclaves, sendo que uma encontra-se provida de serviços de
manutenção e a outra está parada por falta de peças de reposição, entretanto, foi informado que
estava em andamento a formalização de contrato com empresa para a reposição das peças e sua
manutenção.
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Foto 10 - Autoclaves: uma em funcionamento e outra parada por falta de reposição de peças
Foto 11 - Aparelhos do laboratório em comodato
Foto 12 - Sala do laboratório

foto 10

foto 11

foto 12

sem manutenção

Verificou-se que a sala de curativo estava em bom estado de conservação, com piso bem
conservado de fácil limpeza, paredes conservadas e limpas e a existência de pia com sabão líquido e
toalha de papel.
A Diretora da unidade acompanhou a vistoria à sala do pé-diabético, onde constatou-se que
a mesma foi reformada, possuindo um novo tanque de lava-pés, maca nova, piso novo, paredes e
teto conservados e recém-pintados e iluminação adequada. Entretanto, a mesma ainda não estava
em funcionamento devido à falta de alguns equipamentos e medicamentos próprios.
Foi verificada, também, que a sala onde está instalado o laboratório o piso, paredes e teto
encontram-se bem conservados e a iluminação é adequada.
O laboratório possui aparelhos em comodato, são eles:


aparelho de hematologia;



espectrofotômetro;



centrífuga;



contador de células;



aparelho de bioquímica.

A sala de vacinação

encontra-se com piso bem conservado de fácil limpeza, paredes

conservadas e limpas, iluminação adequada, constatou-se a existência de aparelho de câmara fria,
onde estão em conservação vários tipos de vacinas.
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O aparelho está desprovido de contrato de serviço de manutenção.

Quando se manifesta

algum tipo de defeito é agilizado o conserto através do Sistema Descentralizado de Pagamento.

Os aparelhos de oftalmologia estão bem conservados e em funcionamento, a sala encontrase com piso em bom estado permitindo limpeza, paredes conservadas e limpas e iluminação
adequada.

Foto 13 - Sala de tratamento do pé-diabético
Foto 14 - Sala de oftalmologia
Foto 15 - Tanque de lava pés novo

foto 15

foto 14

foto 15

Tanque lava-pés

Consultórios
Foram visitados quase todos os consultórios e salas da Unidade, com exceção daqueles
ocupados por usuários, e foi verificado em alguns consultórios clínicos pisos quebrados, portas com
defeitos necessitando de uma nova pintura, cadeiras velhas e mal conservadas e paredes
necessitando de uma nova pintura. No segundo pavimento de um dos prédios, onde estão
localizados os consultórios de Psicologia, Otorrinolaringologia constatou-se que o espaço reservado
para a espera dos pacientes é deficiente quanto à ventilação, as paredes não estão conservadas
nem limpas, precisando de uma nova pintura. No primeiro pavimento de um dos prédios, na parte
externa, foram construídas algumas salas para o atendimento dos serviços de Dermatologia, Terapia
ocupacional e de eletrocardiograma, além de um banheiro com lavatório com papel-toalha e sabão
líquido. Verificou-se que o estado de conservação é bom, piso liso o que facilita a limpeza, boa
ventilação, iluminação adequada. Entretanto, verificou-se focos de mofo na sala de triagem dos
serviços.
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Foi informado que o aparelho de eletrocardiograma não tem contrato de manutenção e que
quando apresenta defeito o conserto é feito através do Sistema Descentralizado de Pagamento da
Unidade.
Verificou-se quando da vistoria à unidade, que o profissional de Homeopatia estava sem sala
própria para o atendimento aos pacientes, sendo obrigado a utilizar qualquer sala que no momento
estivesse desocupada, gerando uma insatisfação ao profissional bem como aos pacientes.
A sala de coleta encontra-se em bom estado de conservação, com piso novo, boa iluminação,
nova pintura e ventilação adequada.

Foto 16 - Consultório clínico com piso quebrado, parede com mofo
Foto 17 - Sala de atendimento de cardiologia
Foto 18 - Sala de terapia ocupacional

foto 16

foto 17

foto 18

Farmácia / almoxarifado:

-

Responsável: Selma Oliveira dos Santos (Farmacêutica)

-

Número de funcionários: 02 (dois)

-

Sistema de controle de estoque não é informatizado.

-

Há medicamentos que necessitam de refrigeração e medicamentos controlados.

Após a checagem de itens de verificação básica, através do questionário elaborado com o
auxílio da ENSP/FIOCRUZ, pode-se verificar os seguintes pontos positivos:
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bom estado do piso, paredes e teto quanto à limpeza e conservação;
não foram verificados medicamentos vencidos;
não foram verificados medicamentos em contato com o chão;
existência de extintores de incêndio com recarga em dia;
existência de um refrigerador para a conservação de alguns medicamentos, em perfeito
estado de funcionamento.

O setor de farmácia forneceu listagem com a relação de insumos e medicamentos que
faltaram durante alguns meses no período de julho/2005 a julho/2006, sendo necessária a utilização
do Sistema Descentralizado de Pagamento da Unidade, para suprir tais faltas. Segue abaixo a
relação dos medicamentos:

1 – INSUMOS:
sistema, amalga cápsula;
sugador, saliva descartáveis, plástico;
tira, lixa cartela c/12 lixas;
verniz protetor restaurador restaurações ionômetro vidro;
aminobenzoato, etíla 20% c/sabor;
filme radiológico periapical infantil;
composto dental fotopólimerizável;
escova de dente adulto e infantil;
espelho bucal plano autoclável;
envelope esterilização auto aderente;
lâmina fosca;
agulhas descartáveis 20X7, 30X7 e 30X8;

2 – MEDICAMENTOS: SAÚDE MENTAL E PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES:

ac. valproico 500 mg;
haloperidol 1 mg;
selegelina 5 mg;
hidralazina 25 mg;
enalapril 10 mg (*);
atenolol 50 mg (*);
nifedipirina retard 20 mg (*);
isossorbida 20 mg;
metiformina 85 mg.

Obs: (*) medicamentos que ficaram zerados nos meses de dezembro/2005 e janeiro/fevereiro/2006.
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Na vistoria no setor de farmácia, verificou-se que os estoques dos citados medicamentos
estavam regularizados.

Foto 19 - Sala de coleta
Foto 20 - Setor de farmácia
Foto 21 - Extintor de incêndio dentro da validade

foto 19

foto 20

foto 21

4- Equipamentos
Durante a visita foram verificados o estado de conservação e a manutenção dos seguintes
equipamentos:
Autoclave (02).
Estado: uma em funcionamento e outra parada por falta de peças de reposição.
Manutenção: existe apenas para um dos aparelhos.
Contrato nº 7387/2000 – processo administrativo nº 09/014.398/2000, empresa STTR
Indústria e Comércio Ltda (Processo nº 40/2534/2000 arquivado nesta Corte em
21/11/2000 – instrumento encontra-se ativo através de Termos Aditivos, o mais recente é
o 6º Termo Aditivo nº 337/2005, processo no TCMRJ nº 40/3787/2005, com vigência a
partir de 01/07/05 a 30/06/06, arquivado em 10/04/06).

Equipamento de Raio-X
Estado: em funcionamento.
Manutenção: realizada pela empresa TX Comércio de Produtos Médicos Ltda, conforme
Contrato n° 351/05, processo administrativo nº 09/ 013.401/05 em tramitação nesta Corte
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sob o n° 040/3828/2005, vigência a partir de 01/08/ 05 a 31/07/06, arquivado em
10/05/2006.

Eletrocardiógrafo
Estado: em funcionamento.
Manutenção: Efetuada com recursos do Sistema Descentralizado de Pagamentos - SDP.

Equipo Odontológico (4)
Estado: em funcionamento.
Manutenção: desprovido de serviço de manutenção.

Encontra-se em andamento

processo licitatório para a contratação de empresa para o serviço de manutenção.

Aparelho oftalmológico
Estado: em funcionamento.
Manutenção: através da empresa STTR – Indústria e Comércio Ltda, contrato nº 465/05,
processo administrativo nº 09/021.869/05, valor de R$ 73.080,00, prazo de vigência
21/09/05 a 20/09/06.

Equipamentos de laboratório da marca CELM.
Estado: em funcionamento.
Manutenção: através da empresa Cetus Hospitalar Comércio e Representações Ltda,
contrato nº 467/05 – processo administrativo nº 09/002.261/03 ( processo no TCMRJ nº
40/4533/05, valor contratual R$ 301.872,96, prazo de vigência a partir de 21/09/05 a
20/09/06, arquivado em 19/04/06).

Máquina copiadora (01)
Estado: em funcionamento.
Manutenção: através do contrato nº 9938/02, processo administrativo nº 09/031.685/01,
empresa Xerox Comércio e Indústria Ltda, valor contratual de R$ 2.675.100,12, vigência
de 12 meses, arquivado em 26/08/02, atualmente o instrumento encontra-se no seu 7º
Termo Aditivo nº 532/05, processo no TCMRJ nº 40/5786/05, que atualmente
encontra-se em diligência, atendendo decisão plenária datada de 19/04/06.
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Foto 22 - Sala de Raio X
Foto 23 - Aparelho de reprografia no setor administrativo

foto 22

foto 23

5 - Serviços continuados
Limpeza
Prestadora dos serviços: Bandeirantes do Rio Conservação e Limpeza Ltda.
Contrato nº 113/06, processo administrativo nº 09/006.349/06, autuado neste Tribunal sob o
nº 40/2047/2006, atualmente se encontra em tramitação nesta Corte.
Havia cópia do contrato na Unidade, assim como de seu projeto básico.
Quantidade de serventes: 8 (oito). A quantidade de serventes da Unidade corresponde ao
Projeto Básico consultado.
Segundo a Administração da Unidade, o serviço em tela

está sendo satisfatório sob o

aspecto quantitativo e qualitativo.
De acordo com informação da direção não há um encarregado da empresa na Unidade. A
própria chefia da Administração determina, diretamente, aos serventes contratados, as
tarefas e os locais para a execução dos serviços, o que provoca um desgaste funcional.

Manutenção Predial
Prestadora dos serviços: Gruçai Indústria e Comércio Ltda.
Não havia cópia do contrato na Unidade, nem Projeto Básico disponível para consulta.
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Lavagem

É realizada pela S/CIN/CAL da Penha.
Serviço de Porteiro e Vigia Noturno.
Prestadora dos Serviços: Qualidade Total Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
Contrato nº 782/2005, processo administrativo nº 09/030669/2005, valor contratual de
R$ 5.044.124,64, vigência contratual de 01/01/06 a 31/12/06, autuado nesta Corte com o nº
40/500/2006, que se encontra em tramitação nesta Corte.
Contrato: havia cópia na Unidade.
Quantidade de funcionários na Unidade: 4, sendo 2 diurnos e 2 noturnos, em revezamento.
Projeto Básico disponível para consulta na Unidade.
De acordo com informações apuradas na Unidade, a execução do serviço vem sendo
satisfatória, embora o quantitativo seja insuficiente.
O porteiro não estava uniformizado, sendo identificado por uma camiseta da empresa
Qualidade Total.

Serviço de Vigilância.
Prestadora dos Serviços: Arca da Aliança Vigilância e Segurança Ltda.
Contrato nº 434/05, processo administrativo nº 09/031.478/04, valor contratual de
R$ 5.472.695,88, vigência contratual de 01/09/05 a 31/08/06, autuado nesta Corte com o nº
40/4984/05, que se encontra em tramitação nesta Corte.
Contrato: havia cópia na Unidade.
Quantidade de funcionários na Unidade: 4, sendo 2 diurnos e 2 noturnos, em revezamento.
Projeto Básico disponível para consulta na Unidade.

Serviço de fornecimento de gases medicinais (oxigênio – dois cilindros)
Estado: em funcionamento.
Manutenção: a recarga é através do contrato nº 422/05, processo administrativo nº
09/020.082/05, valor contratual de R$ 3.117.471,12, vigência a partir de 26/08/05 a 21/02/06
(processo TCMRJ nº 40/5451/05, arquivado em 10/07/06). O objeto do contrato é o
atendimento a diversas unidades municipais.
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Foto 22 - Cilindro para oxigênio na sala de pré-consulta da clínica médica.

foto 24

6 - Profissionais médicos e consultórios
A Unidade, exclusivamente na área médica, possui 16 (dezesseis) consultórios para
atendimento utilizados por 29 (vinte e nove) 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 analisada

Especialidade

Nº de
profissionais

Nº de consultórios

Clínica Médica

6

3

Pediatria

5

2

Ginecologia/Obstetrícia

5

3

Dermatologia

3

2
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Oftalmologia

2

1

Otorrinolaringologia

1

1

Infectologia

2

1

Tisiologia

1

1

Cardiologista

2

*

Homeopatia

1

1

Neurologista

1

1

Total

29

16

Nota
* O atendimento da especialidade de cardiologia é realizado nos consultórios da clínica médica, a qual tem 3 consultórios. Vale
informar que a Unidade adota turnos de 5 horas (7 às 12h e 12 às 17h) de segunda a sexta e um turno no sábado.

6.1 - Produção
Foi analisada a produção de consultas médicas da Unidade no período de 01/07/2005 a
30/06/2006.
Quadro comparativo produção de consultas real x esperada
Especialidade

Produção

Média mensal

Capacidade mensal

Capacidade mensal de

total de

de consultas

de produção dos

produção dos médicos

consultas

(12 meses)

consultórios (*)

(**)

(Nº de consultas)

(Nº de consultas)

Clínica Geral

14.542

1.211,8

2.280

1.674

Pediatria

10.790

899,1

1.520

1.395

Ginecologia/Obstetrícia

11.486

957,1

2.280

1.395

Total Atenção Básica

36.818

3.068

6.080

4.464

Dermatologia

6.002

500,1

1.520

837

Neurologia

3.179

264,9

760

279

Cardiologia

1.666

138,8

*

558

Oftalmologia

4.228

352,3

760

558

Otorrinolaringologia

2.180

181,6

760

279

Homeopatia

1.503

125,2

760

279

Tisiologia

1.706

142,1

760

279

Infectologia

2.508

209

760

558

Total Geral

59.790

4.982

12.160

8.091
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NOTAS:
(*) calculada considerando-se a Unidade adota o horário de 10 horas diárias de segunda a sexta-feira e mais um turno no
sábado 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)

Nº de médicos / consultórios
Este indicador permite avaliar a capacidade de ocupação dos consultórios médicos.

Fórmula: Nm/c = (Nº de médicos / Nº de consultórios)

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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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

16

B horas de funcionamento /semana

50

C Nº de semanas/ mês

4

D consultas / hora

4

E

Fator de redução dos consultórios

F

Horas efetivas de consulta / semana dos consultórios

0,95

=AXBXE

760

G Capacidade mensal de produção de consultas dos consultórios
=FXDXC

12.160

Médicos
H Nº de médicos (*)

29

I

Jornada de trabalho semanal

24

J

fator de redução dos médicos

0,727

K nº de horas de consulta por semana na Unidade

506

=HXIXJ
L

Capacidade mensal de produção de consultas dos médicos
=KXCXD

8.096
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M Produção média mensal de consultas médicas

4.982

Atendimento básico - consultório
N Nº de consultórios de atendimento básico

8

O Horas efetivas de consulta / semana dos consultórios
=NXBXE
P

380

Capacidade mensal de produção de consultas dos consultórios
=OXDXC

6.080

Atendimento básico - médicos
Q Nº de médicos de atendimento básico

16

R nº de horas efetivas de consulta por semana na Unidade
=QXIXJ
S

T

279

Capacidade mensal de produção de consultas dos médicos
=RXCXD

4.464

Produção média mensal de consultas de atendimentos básicos

3.068

Indicadores
1

Taxa de ociosidade de consultórios médicos

33,4%

(=1-( K/F))
2

Taxa de ociosidade de consultórios de atend. básico

26,6%

(=1-(R/O))
3

Nº de profissionais médicos lotados na Unidade

29

4

Nº de consultórios médicos

16

5

Nº de profissionais médicos / consultório

1,81

= (H/A)
6

Nº médio mensal de consultas de atend. básico

7

Nº de consultórios de atendimento básico

8

Nº médio mensal de consultas básicas / consultório
= (T/N)

9

3.068

8

383,5%

Taxa de produtividade média dos consultórios médicos
(= M/G)

41%

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

61,5%
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7 - Exames complementares
Radiológicos
Local de realização: Na Unidade (Tórax , face, extremidade) e realiza exame contrastado de
coluna.
Cota: não há.
Tempo de espera para marcação: no mesmo dia
Resultado: em média duas horas, pois só há um técnico para realizar o exame e fazer o
processo de revelação.

Ultra-som
Local de realização: o paciente é encaminhado para a Unidade Integrada de Saúde
Herculano Pinheiro.

Sangue/Fezes/Urina
Coleta: na Unidade, diariamente.
Realização: no laboratório da própria Unidade
Cota: 06 por dia
Tempo de marcação: realiza-se a marcação no mesmo dia.
Tempo de espera para resultado: 1 semana (nos casos de rotina)

Mamografia
O pedido é encaminhado para a central de regulação da SMS.

8 - Oportunidades de melhoria
Sugerimos que seja enviada recomendação à SMS para que a mesma:

1. Avalie a possibilidade de se criar um espaço específico para a colocação dos recipientes
contendo lixo hospitalar, fora do ambiente de pacientes e funcionários, item 3;
2. Estude a possibilidade de se fazer manutenção predial na Unidade (teto, paredes e
pisos), item 3;
3. Estude a possibilidade de se fazer a manutenção dos arquivos que estão na sala de
documentação médica, bem como a viabilidade de se adquirir outros, no intuito de
atender à demanda, item 3;
4. Avalie a possibilidade de liberar o acesso de pacientes da Unidade pela rampa que se
encontra no estacionamento da Unidade, item 3.
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9 - Questionamentos
Que a SMS informe:
1. Se já foi formalizado o contrato de manutenção da autoclave que se encontrava parado
por falta de peças de reposição, bem como informar ser houve prorrogação do contrato nº
7387/2000, itens 3/4;
2. Se foi prorrogado o contrato nº 351/05, que tem como objeto a manutenção do aparelho
de Raio -X, item 4;
3.

Se já foi formalizado o contrato de manutenção dos 04 (quatro) Equipos da Unidade,
itens 3/4;

4. O nº do contrato e processo administrativo formalizado entre a SMS e a empresa Gruçai
Construtora Ltda, tendo como objeto a manutenção predial das Unidades da Saúde, item
5;
5. Se foi prorrogado o contrato nº 434/05, processo administrativo nº 09/031.478/04 e seus
Aditivos, formalizado entre a SMS e a empresa Arca da Aliança Vigilância e Segurança
Ltda, que expirou em 31/08/06, ou se há processo licitatório para a prestação dos
serviços de vigilância, item 5;

10 - Conclusão
Diante do exposto, opinamos para que o presente relatório seja enviado a SMS, a fim de que
adote as providências cabíveis, prestando 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 04 /09/2006

Maurício Carvalho Ferreira

Marcelo Muniz Freire

Assistente II

Técnico de Controle Externo

Matrícula 40/900.404

Matrícula 40/901.361
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