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1- Introdução 

 

Versa o presente sobre relatório atinente ao Programa de Visitas Técnicas às 

Unidades de Saúde de Atenção Primária da Área Programática 2.2, aprovado por meio do 

processo 40/000972/2017, na Sessão Ordinária de 23/03/2017, cujo escopo principal é 

verificar a cobertura de saúde à população, a gestão dos programas de saúde oferecidos, 

as condições das instalações físicas, bem como o gerenciamento de insumos, recursos 

humanos e outros. 

As visitas foram realizadas no decorrer do mês de março de 2017 em 6 unidades 

básicas de saúde (Clínicas de Saúde da Família e Centros Municipais de Saúde – CMS) 

da CAP 2.2, escolhidas aleatoriamente a saber: 

 

Relação de unidades visitadas 

 

Unidades Responsável Modelo de Gestão 

CMS Nicola Albano Ilmara Maciel OS e SMS 

CMS Maria Augusta Estrella Malvina Snaider OS e SMS 

CMS Heitor Beltrão Patrícia Rollo OS e SMS 

CMS Casa Branca Carlos Felipe Machado OS 

CMS Hélio Pellegrino Patrícia Vaz OS 

CMS Recanto Do Trovador Ana Paula Guimarães OS 

 

 

A verificação foi efetuada tomando por base um roteiro de inspeção (check-list), 

desenvolvido pelos técnicos dessa Inspetoria, que tem como objetivo uniformizar e 

direcionar o trabalho para a avaliação dos pontos críticos comuns a todas as unidades 

básicas de saúde (adequação das instalações, sistemas de controle, insumos, serviços 

contratados e ofertados, estrutura física e pessoal). 

As informações apresentadas neste relatório se referem apenas às impropriedades 

verificadas, e os papéis de trabalho a partir dos quais foram compiladas todas essas 

informações se encontram arquivados na Inspetoria. 
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As impropriedades mencionadas serão relacionadas de acordo com os setores 

avaliados, discriminando as unidades em que as mesmas foram observadas. 

2- Cobertura de saúde da população na área de abrangência da unidade e 
atendimento da ESF1 e da Atenção Básica 

 
 

 Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde enfatiza a Estratégia de Saúde da 

Família- ESF como o novo modelo de Atenção Primária à Saúde – APS, instalado de 

2009 a 2016 no Município do Rio de Janeiro. Segundo informações da SUBPAV2, o PSF 

deixou de ser um programa paralelo para assumir o protagonismo da APS, ocorrendo um 

movimento de ampliação. Nesse cenário pretende-se que esse modelo seja capaz de 

responder a cerca de 85 % das necessidades de saúde da população, sendo a mais 

adequada porta de entrada ao sistema de saúde para todas as demandas. 

 

 Nas unidades visitadas pode-se verificar que a cobertura de Atenção Primária à 

Saúde na área da AP 2.2 se dá de duas formas distintas. Uma através da ESF (Estratégia 

de Saúde da Família), que cobre 41,83%3 da população e corresponde a um serviço de 

acompanhamento por Equipes de Saúde da Família, com funcionários contratados 

através de uma Organização Social4, que tem como premissa o cadastramento da 

população que mora na área de abrangência da unidade, e outra, através dos 

atendimentos da população não cadastrada no PSF, feitos por servidores de carreiras da 

SMS, que compartilham dos mesmos serviços da unidade. 

 

 A diferença entre esses dois modelos de atendimentos se mostra na estrutura que 

cada um possui para sua atuação. A ESF, em sua maioria, é realizada por equipes 

compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde, as 

quais tem todo o controle da saúde do paciente através de sistemas informatizados e 

contam com espaços físicos estruturados e padronizados para o atendimento dentro das 

unidades. 

                                                 
1 Estratégia de Saúde da Família 
2 Programa de Saúde da Família- PSF – Informações colhidas através do Processo nº 40/3056/2011, ainda sem decisão em 
definitivo nesta Corte. 
3 Informações do site da SUBPAV 
4 Organização Social Gnosis 
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 Já o atendimento aos pacientes não abrangidos pela Estratégia em questão é feito de 

forma tradicional, com déficit de profissionais, salas com estruturas inferiores e 

documentação médica ainda manual, o que dificulta a compilação de informações. 

 A AP 2.2 apresenta atualmente 9 Unidades de Atenção Primária à Saúde para 

atendimento de uma população estimada de 373.2165 habitantes. 

 No quadro abaixo é mostrada a Cobertura da ESF em relação à população estimada 

que cada unidade abrange: 

Unidades 

Visitadas 

Tipo de 

Unidade

6 

População estimada 

no Território de 

abrangência 7 

Cobertura 

Populacional 

ESF 

% de Cobertura do ESF em 

relação à população estimada 

no território de abrangência. 

Cms Nicola 

Albano 

B 23.536 7.826 34% 

Cms Maria 

Augusta Estrella 

B 161.000 20.000 12,5% 

Cms Heitor 

Beltrão 

B 120.000 23.331 19,4% 

Cms Casa 

Branca 

A 5242 3.450 66% 

Cms Hélio 

Pellegrino 

B 65.000 15.134 23% 

Cms Recanto 

do Trovador 

A 10.881 10.881 100% 

 

 Nota-se que a cobertura de saúde à população pela ESF nestas unidades, com 

exceção do CMS Recanto do Trovador e do CMS Casa Branca, estão aquém do 

informado pela SMS (que é de 41,83%).  Segundo informações dos gestores, boa parte 

da população da Área Programática 2.2 possui planos de saúde e geralmente não utiliza 

os serviços de saúde disponíveis na Rede Pública. Porém, essa situação vem mudando 

por conta da crise econômica que afetou o País nos últimos anos.  

 Identificamos que algumas dessas unidades vêm fazendo atendimentos de forma 

excepcional, como o CMS Heitor Beltrão. Apesar de terem cadastrados 23.331 pacientes 

                                                 
5 Segundo informações retirada do Relatório de Gestão 2008-2015 da AP 2.2 
6 Quanto aos modelos de atenção, as unidades da APS podem ser classificadas em:  
A: Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família 
B: Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo saúde da família. 
C Unidades onde ainda não tem equipe de saúde da família, mas com território de referência bem definido 
7 Informações obtidas em entrevista com o gestor. 
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definitivos nas 8 Equipes de Saúde da Família, há o cadastro de 10.966 temporários, que 

são pacientes que, apesar de não morarem na área de abrangência, fazem uso dos 

serviços da unidade, por trabalharem na região, por exemplo. Isso demonstra que a 

unidade não fica restrita aos cadastrados e atende mais usuários do que o previsto.  

  Outro dado importante observado nessa unidade é que médicos clínicos gerais e 

pediatras, servidores públicos não participantes da ESF, atendem a população não 

cadastrada, ou seja, os 98.000 habitantes que não tem acesso à ESF e outros que, 

apesar de não morarem na região, já utilizavam o serviço da unidade. 

  Apesar de ser a mesma unidade, o atendimento, realizado por médicos que não 

pertencem à ESF, não tem as mesmas condições. Por exemplo, a falta de acesso ao 

SISREG8 por esses médicos. O paciente que é atendido por esse profissional tem que se 

deslocar até a sala do NIR da unidade para marcação e, às vezes, isso não ocorre no 

mesmo dia, diferente do paciente cadastrado na ESF que tem esse serviço feito 

diretamente pelo médico de família.  

 Segundo a Carteira de Serviços9: 

 “A regulação para atenção secundária e terciária de saúde, além da intenção hospitalar e serviços 

de emergência, deve se dar através do SISREG, que deve estar instalado preferencialmente nos 

consultórios de atendimento para que o próprio solicitante agende. Todos os profissionais de saúde 

devem ser treinados para utilização SISREG.” 

 

 Outra diferença encontrada é que nas salas dos médicos não participantes da ESF 

não há computadores e o registro é feito de forma manual. Os pacientes que são 

atendidos por médicos fora da ESF também encontram dificuldades na marcação de 

consulta, pois esses profissionais têm a carga horária menor (24 horas semanais) e não 

atendem todos os dias da semana. 

 

 

 

 

                                                 
8 Sistema de regulação. 
9 A Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) é um documento que visa nortear as 
ações de saúde na atenção primária oferecidas à população no Município do Rio de Janeiro. 
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 Relação de atendimentos feitos por médicos e pediatras não vinculados à ESF no 

CMS Heitor Beltrão: 

Profissionais Atendimentos Ambulatoriais e de Pronto atendimento 
Set/ Dez 2016 

4 Médicos Clínicos Gerais 735 

3 Pediatras 456 

 

 O quadro a seguir demostra a relação de cadastrados temporários e definitivos no 

CMS Heitor Beltrão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastros e atendimentos do Estratégia de Saúde da família – CMS Heitor Beltrão 

  

 Outro achado considerável foi no CMS Nicola Albano. A unidade conta com o serviço 

da ESF, composta por 4 equipes completas, nas quais há um total de 7.826 pessoas 

cadastradas. Há também uma cobertura de Atenção Básica, composta por 2 médicos  

(1 servidor concursado e 1 contratado pela OS) e uma enfermeira que assume o 

atendimento da população não coberta pela ESF. Essa área não coberta faz parte das 

adjacências do Morro do Banco e do Itanhangá, com uma população estimada de 14.000 

pessoas. A figura a seguir mostra essas áreas e a unidade de saúde de referência (CMS 

Hamilton Land - AP 4.0), que fica a 16 km de distância.  Apesar da SMS direcionar o 

atendimento para esta unidade, os moradores acabam procurando o CMS Nicola Albano 

por ser mais próximo e ter atendimento de Atenção Primária para a população não 

coberta. 

Equipe Nº Famílias 
Nº Pacientes 
(Definitivo) 

Nº Pacientes 
(Temporário) 

Total cadastros (definitivos 
+ temporários) 

Alzira Brandão 1.582 2.487 1.219 3.706 

Catrambi 2.112 3.285 1.313 4.598 

Dona Delfina 1.728 2.704 732 3.436 

Itacurussá 1.450 2.549 2.226 4.775 

Salgueiro 1.296 3.331 1.360 4.691 

Santa Sofia 2.090 3.043 1.338 4.381 

São Francisco 1.448 2.913 1.714 4.627 

Xavier de brito 1.987 3..019 1.064 4.083 

Total 13.693 23.331 10.966 34.297 
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 Na figura acima percebe-se que no caminho do Morro do Banco até a unidade de 

referência há outras unidades, porém as mesmas não dispõem de atendimento de saúde 

básica não emergencial a usuários não cadastrados, pois são unidades exclusivas da 

Estratégia de Saúde da Família.  Para essas pessoas, o CMS Nicola Albano conta com 2 

servidores médicos concursados, já que os profissionais da ESF atendem a população 

não coberta somente em casos de emergência. O quadro abaixo mostra a 

desproporcionalidade de profissionais em relação à população coberta pela unidade. 
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CMS Nicola Albano 

 

Relação de pessoas cobertas X número de médicos 

Equipes Número de Médicos População Atendida 

Equipes da Estratégia de Saúde 
da Família 
 

1 médico 40 h 
9 médicos residentes 20 h 
4 enfermeiras 
15 agentes Comunitários 

7.826 

Equipe de Atenção Básica 
2 médicos 24h 
1 enfermeiro 

Aproximadamente 14.000 

 

 Fica evidenciado que o atendimento da população cadastrada no ESF dispõe de um 

serviço diferenciado. Torna-se necessária a ação do gestor para implementar mais 

Equipes de Saúde da Família, visando um melhor atendimento à população. É evidente 

que a ESF ainda não deixou de ser um serviço paralelo ao tradicional, sendo necessária a 

sua ampliação ou a melhoria das condições de atendimento da população não cadastrada 

na ESF. 

3- Atendimento dos pacientes pelo seu próprio médico de família x Escala 
dos médicos da ESF 

 
 Segundo o Ministério da Saúde10, uma das metas da Estratégia de Saúde da Família 

é o atendimento do paciente pelo seu próprio médico, que, enquanto estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, pressupõe mudanças na relação entre os 

profissionais de saúde e os usuários. De acordo com as diretrizes dessa estratégia, 

espera-se que o médico valorize a relação com os pacientes e as famílias, 

compreendendo essa relação como parte de um processo terapêutico. 

 Para priorizar este atendimento cada Equipe de Saúde da Família é composta por 

profissionais fixos que atendem a população cadastrada de acordo com a área definida. 

Entre as especificidades da equipe de saúde da família relacionadas pela Portaria 

nº2488/2011 de 21/10/2011 do Ministério da Saúde, temos: 

IV - cadastramento de cada profissional de saúde em apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em no máximo 02 (duas) ESF e com carga horária total de 40 (quarenta) 
horas semanais 

                                                 
10 Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorganização do modelo assistencial. Brasília: Ministério 
da Saúde; 1997 
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  Foi constatado no CMS Hélio Pellegrino e no CMS Recanto do trovador que as 

escalas de plantão dos médicos não visam ao atingimento desta meta. Elas são feitas de 

acordo com a conveniência de cada unidade, não privilegiando o atendimento médico de 

família-paciente da sua equipe, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

Escala de serviço dos médicos do CMS Recanto do Trovador 

  

 Observa-se que no CMS Recanto do Trovador os médicos não são escalados 

especificamente na equipe de Saúde da Família a qual pertencem. Percebe-se também 

na escala que vários médicos atuam em mais de duas equipes de Saúde da Família, o 

que contraria o que dispõe o inciso IV, da Portaria nº 2488/2011 

  O médico de uma Equipe pode fazer atendimento não programado a pacientes que 

são cadastrados em outra Equipe, porém isso é uma exceção e não a regra. 

 O mesmo ocorre no CMS Hélio Pellegrino. Segundo informações da direção qualquer 

médico pode atender paciente de qualquer Equipe, confirmando que a exceção virou 

regra na unidade. Foram fornecidas as escalas dos médicos, que confirmam que há um 

ou dois médicos atendendo a mesma equipe. 

  Essa situação conflita com as diretrizes preconizadas pela Estratégia de Saúde da 

Família, onde se privilegia o atendimento do paciente pelo seu próprio médico. 
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4- Relação de famílias cadastradas de acordo com o número de médicos e 
ACS11 

Unidades 
Equipes de Saúde da 

Família 

Número de 
famílias 

cadastradas 

Quantidade 
de Médicos 

Carga horária 
total dos médicos 

Quantidade 
de ACS 

SMS CF RECANTO DO 
TROVADOR - AP 22 

2207 - NOEL ROSA 2622 0 0 5 

2208 - POPULAR 2705 2 60 5 

2211 - MARTINHO DA 
VILA 2619 2 60 5 

2229 - CARUARU 2935 1 20 5 

SMS CMS HELIO 
PELLEGRINO - AP 22 

2205 - BANDEIRA 3457 4 160 5 

2210 - AFONSO PENA 2962 3 120 5 

2218 - VILLA LOBOS 1445 3 100 4 

2219 - CANABARRO 1445 1 20 5 

2235 - CAPUCHINHOS 2799 3 120 5 

2236 - MATOSO 3026 2 80 5 

SMS CMS NICOLA 
ALBANO - AP 22 

2203 - BOA VISTA 2804 3 80 5 

2212 - FLORESTA DA 
TIJUCA 2805 3 80 5 

2231 - CACHOEIRA 2805 3 80 5 

SMS CMS MARIA 
AUGUSTA ESTRELLA - 

AP 22 

2209 - SENADOR 2336 2 60 5 

2214 - CONSELHEIRO 2632 2 80 5 

2221 - PETROCOCHINO 2538 4 120 5 

2222 - SOUZA FRANCO 2645 2 40 5 

2230 - BARAO DE 
COTEGIPE 2085 2 40 5 

2234 - VIA LACTEA 2645 1 40 4 

SMS CMS HEITOR 
BELTRAO - AP 22 

2215 - SAO FRANCISCO 2913 1 40 6 

2216 - SALGUEIRO 3331 2 80 5 

2217 - ITACURUCA 2549 2 80 5 

2220 - CATRAMBI 3285 1 20 5 

2223 - XAVIER DE 
BRITO 3019 2 80 5 

2224 - SANTA SOFIA 3043 2 32 5 

2225 - DONA DELFINA 2704 2 32 5 

2226 - ALZIRA 
BRANDAO 2487 3 80 5 

SMS CMS CASA 
BRANCA - AP 22 

2206- CASA BRANCA 3450 1 40 6 

Informação obtidas através do CNES e na unidade 
 

  

                                                 
11 Agentes Comunitários de Saúde 
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Relação das equipes com a carga horária dos médicos   

 

 Na visita ao CMS Hélio Pellegrino observou-se que há a presença de vários médicos 

por turno. Há ao todo 19 médicos lotados na unidade, com uma carga horária total de 900 

horas semanais (segundo informação retirada do CNES) para atendimento de 15.134 

pessoas cadastradas. Vale ressaltar que a população da área de abrangência da unidade 

é de 65.000, ou seja, somente ¼ da população tem atendimentos pela ESF nessa 

unidade. 

 Já no CMS Heitor Beltrão são 15 médicos lotados com uma carga horária de 444 hs 

semanais para 23.331 pessoas cadastradas.  

 A Equipe Casa Branca possui 3.450 pessoas cadastradas e dispõe de um médico de 

40 horas, sendo esse o único da unidade, que fica em uma área de grande 

vulnerabilidade social, onde boa parte da população utiliza os serviços públicos de saúde. 

A Equipe Villa Lobos, que fica no CMS Hélio Pellegrino, tem 1.445 pessoas cadastradas e 

possui 3 médicos lotados, totalizando uma carga horária de 100 horas semanais.  

 Vale destacar que essa situação desigual (quantidade de médicos em relação as 

pessoas cadastradas por equipe) ocorre em outras unidades, sendo necessário que a 

SMS reveja os critérios dessa distribuição. 

5-  Falta de informação na escala dos médicos e demais profissionais de 
saúde 

 

 
Segundo a Carteira de Serviços da SMS, a unidade deve ser bem sinalizada, com 

fluxos de atendimento bem definidos para a população e toda unidade deve dispor, em 

local visível à população, de um painel contendo minimamente as seguintes informações: 

 

 Horário de funcionamento da unidade; 

 Mapa da área de abrangência e relação de ruas, identificando nominalmente os 

profissionais de referência, no caso das equipes de saúde da família; 

 Relação nominal dos profissionais com a respectiva programação semanal de 

cada um, contendo horário e atividade desenvolvida; 
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 Relação nominal de profissionais com suas respectivas cargas horárias de acordo 

com o contrato de trabalho; 

 Data/hora/local de atividades coletivas e reuniões com a comunidade. 

 

Foi verificada nas visitas que somente as unidades CMS Recanto do Trovador e CMS 

Heitor Beltrão tinham expostas a escala dos profissionais, com a respectiva carga horária 

em local visível. 

 

 6-  Condições das instalações físicas  

6.1 Área externa 

Esta área compreende o entorno da área construída da unidade, incluindo as 

placas indicativas, os acessos, áreas de depósito de lixo e etc. 

6.1.1 Ausência de placas indicando o nome da Unidade  

 

A unidade CF Recanto do Trovador fica dentro do Parque do Recanto do Trovador 

e na sua entrada não há placa indicando a localização da clínica. 

 

CF Recanto do Trovador 

 

Entrada da CF Recanto do Trovador 
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6.2 Área interna 

A área interna da unidade compreende os ambientes de espera e corredores 

destinados ao trânsito dos pacientes. 

A análise desta área tem como objetivo a avaliação do estado das instalações 

físicas, a facilidade de acesso para deficientes, a segurança, a higiene e o conforto 

proporcionado aos pacientes. 

6.2.1 Principais problemas encontrados 

 

 Infiltrações nas paredes e tetos 

 

CMS Heitor Beltrão 
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CMS Nicola Albano 

 

Infiltração no teto 

 

 

6.2.2 Estruturas quebradas, enferrujadas ou desgastadas. 

 

 

CMS Maria Augusta Estrella 

 
Banheiro da unidade com porta papel enferrujado, sem  
sabonete líquido e porta papel higiênico quebrado 
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Porta do banheiro sem fechadura – CMS Maria Augusta Estrella 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sala de curativo: parede sem pintura 
 
 
 
 



 

 

 

SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 

16 

 

 
Consultório: exposição do cano no chão 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desgaste do piso – CMS Maria Augusta Estrella 
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Sala de vacinação: torneira com defeito 
 
 
 
 

7-Climatização da Unidade 

 

Durante as visitas foi avaliado a climatização das unidades. A seguir são relacionados 

os problemas encontrados em cada unidade de saúde visitada. 

 

CMS Heitor Beltrão 

 

Foi verificado que a sala de espera dos consultórios da Estratégia de Saúde da 

Família carece de ar condicionado. Em um dos consultórios foi encontrado um buraco ao 

lado do ar condicionado e o ar condicionado central da unidade no setor próximo aos 

banheiros está inoperante. 
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Sala de espera dos Consultórios da ESF sem climatização 
 

 

 
Buraco do ar condicionado parcialmente exposto 
 
 

 
Sala de espera: ar condicionado com defeito 
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CMS Maria Augusta Estrella 

 

 

 

Consultório: ar condicionado inoperante 

 

 
Sala da documentação médica com ar condicionado inoperante 
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CMS Hélio Pellegrino 
 

 

 
Sala de espera dos consultórios: ar condicionado antigo e com funcionamento precário. 

 

8- Equipamentos  

 
Durante as visitas foram avaliados o estado dos principais equipamentos das 

unidades de saúde da Área Programática. A seguir são relacionados os equipamentos e a 

avaliação dos mesmos em cada unidade de saúde visitada. 

 

8.1 Equipamentos do Setor de Esterilização 

Esta área da unidade é responsável pela esterilização dos materiais utilizados. A 

esterilização destes materiais é realizada por meio do calor úmido sob pressão utilizando 

um equipamento denominado autoclave. 

 

 

 
CMS Maria Augusta Estrella 
 
 



 

 

 

SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 

21 

 

 
Placa indicando a limitação do uso da autoclave  

 

9- Assistência Farmacêutica  

 

O roteiro para inspeção desse setor das unidades de saúde abrange os aspectos 

relacionados a adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a 

suficiência de medicamentos.  

Segundo a Carteira de Serviços de Saúde, em relação à assistência Farmacêutica: 

- Todas as unidades primárias de saúde devem apresentar um plano de uso racional 

de medicamentos que deve estar em conformidade com as Diretrizes Municipal e 

Nacional de uso racional e previsão de consumo da Assessoria de Assistência 

Farmacêutica; 

- Todas as unidades de saúde devem dispensar os medicamentos em local próprio 

que possibilite a dispensação e o depósito exclusivo da farmácia; 

- A farmácia deve ser mantida aberta durante todo o horário de funcionamento da 

unidade; 

- A dispensação deve ser preferencialmente realizada por profissional com 

treinamento para tal, preferencialmente técnico/oficial de farmácia ou farmacêutico; 

- Toda a relação de medicamentos disposta no REMUME (Relação Municipal de 

Medicamentos) deve ser dispensada nas unidades primárias de saúde e 

- Em relação ao espaço físico é exigido preferencialmente 3 espaços: dispensação 
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(sem janela, com mesa/balcão), depósito da farmácia e sala do farmacêutico. 

 

Já a Lei federal nº 13021/2014 que regulamenta a fiscalização das atividades 

farmacêuticas, aplicada nas ações e serviços de assistência farmacêutica executados, 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito público ou privado, regulamenta em seu art. 6º o seguinte: 

Art. 6º Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se a 
autorização e o licenciamento da autoridade competente, além das seguintes condições:  

I - ter a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento;  
II - ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário;  
III - dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos;  
IV - contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam os requisitos técnicos 

estabelecidos pela vigilância sanitária.  

 A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas nas unidades visitadas. 

9.1 Estrutura Física das Farmácias 

 

Foi verificado que as farmácias das unidades CMS Casa Branca e CMS Recanto 

do Trovador não dispõem de espaço adequado para o armazenamento dos 

medicamentos e local para a sua dispensação. Vale destacar que a SMS prevê, como 

descrito acima, 3 espaços: dispensação (sem janela, com mesa/balcão); depósito da 

farmácia e sala do farmacêutico. 

 

CMS Casa Branca 

 

Dispensação e área de armazenamento no mesmo ambiente 
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CMS Recanto do Trovador 

 

Área reduzida para armazenamento 

 

Dispensação 

9.2 - Carência de Profissionais Farmacêuticos nas Unidades 

 

Foi constatado que nas unidades CMS Casa Branca, CMS Recanto do Trovador e 

CMS Nicola Albano não há profissionais técnicos nas farmácias, ficando a 

responsabilidade com os profissionais administrativos que fazem a dispensação dos 

medicamentos aos usuários.  

Essa situação fere o que determina a Lei13021/2014, citada anteriormente, além 

de deixar o atendimento fragilizado, pois segundo a Carteira de Serviços da SMS, toda a 

unidade primária de saúde deve ter condições para a dispensação de medicamentos 
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controlados que necessitam de um farmacêutico responsável, tanto para o 

armazenamento da medicação como para a dispensação de medicamentos. 

Vale destacar que na Unidade CMS Hélio Pellegrino, no momento da visita, 

estavam lotados 5 farmacêuticos concursados e 2 oficiais de farmácia contratados pela 

OS Gnosis o que conflita com a situação apresentada nas outras unidades 

 
 
 
  

SEÇÃO DE FARMÁCIA DO CMS HÉLIO PELLEGRINO 
 

CARGO: Farmacêutico MAT. 

Ana Luísa Quadros dos Santos Mauro 10/174.652-8 

Reinaldo Ramos De Menezes 10/190.597-5 

Roberta Theisen Gonçalves 10/208.937-3 

Raquel Chagas Araújo Souto 10/198.181-0 

Leonardo Augusto Fernandes Aguiar Pereira 10/228.359-6 

CARGO: OFICIAL DE FARMÁCIA MAT. 

Aline da Silva Ramos GNOSIS 

Maria Ocilene Santos da Silva GNOSIS 

 

 

9.3 Falta de medicamentos para a dispensação aos pacientes 

 

Segundo informações da Coordenação da AP 2.2, cada unidade dispõe de uma 

relação de medicamentos para a dispensação ao paciente, de acordo com as linhas de 

cuidados e tratamentos que são oferecidos.  Para a conferência da suficiência de 

medicamentos dispostos na unidade, foi disponibilizado, por cada unidade, a relação dos 

itens que são solicitados à SMS e a quantidade de itens zerados no estoque da farmácia.  

Foi constatado na visita que em todas as unidades visitadas da CAP 2.2 havia falta 

de medicamentos básicos para o fornecimento aos pacientes. No CMS Heitor Beltrão, dos 

medicamentos disponíveis para população, 116 estavam faltando, alguns de rotina da 

unidade como Dipirona, Amoxicilina com Clavulanato e Insulina Humana.  A falta desses 
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medicamentos inviabiliza a continuidade de alguns tratamentos e causa transtornos a 

saúde do paciente. 

 

A tabela a seguir mostra o percentual de medicamentos faltosos nas unidades. 

UNIDADES 
QUANTIDADE DE 
MEDICAMENTOS 

ZERADOS 

CF RECANTO DO TROVADOR 36 

CMS HEITOR BELTRÃO 116 

CMS NICOLA ALBANO 68 

 

OBS: As unidade CMS Maria Augusta Estrella, CMS Hélio Pellegrino e CMS Casa 

Branca não forneceram a informação sobre os itens zerados nas farmácias. 

 

10 -Sistemas de informática 

Por sistemas de informática entende-se os equipamentos, insumos e os sistemas 

que a unidade utiliza no processamento de suas informações. Durante a visita são 

realizadas entrevistas com o gestor da unidade buscando identificar as principais 

carências com relação a: computadores, impressoras e seus insumos (cartuchos de tinta, 

papéis), softwares, recursos humanos e realização de capacitações. 

10.1 Pontos observados 

 

Foi verificado que os racks do servidor de informática da Estratégia de Saúde da 

Família estão instalados de forma inadequada dentro do setor de vacinação do CMS 

Heitor Beltrão. 
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CMS Heitor Beltrão 

 

 

 

 

 

Fios expostos na sala de vacinação 
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11- Almoxarifado de materiais  

 

Neste setor permanecem estocados os materiais de consumo utilizados na unidade, 

tais como: papéis (impressoras, consultas e etc), produtos de limpeza, insumos de 

informática e etc. Da mesma forma que no estoque de medicamentos, na avaliação deste 

setor foram analisados: a adequação da área física, procedimentos de estocagem, 

sistema de controle e segurança. A seguir são relacionadas as impropriedades 

verificadas. 

 

 

11.1 Condições de Estocagem 

 

 

CMS Casa Branca 

 

CF Casa Branca: falta de espaço para armazenagem de material de almoxarifado 
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12- Serviços contratados 

 

Ao longo das visitas foram avaliadas a execução dos serviços terceirizados de 

vigilância, portaria, limpeza e manutenção predial.  

A análise da prestação dos serviços englobou a avaliação qualitativa e o controle 

sobre a execução dos mesmos. A seguir é apresentado quadro resumo do observado nas 

unidades. 

 

 

Tabela de avaliação de serviços continuados  

 

Serviço Bom Razoável Ruim 

Vigilância 

CMS Casa Branca 

CMS Hélio Pellegrino 

CMS Recanto do trovador 

CMS Maria Augusta 

CMS Nicola Albano 

CMS Heitor Beltrão 

 

 

Portaria 

CMS Casa Branca 

CMS Maria Augusta 

CMS Nicola Albano 

CMS Heitor Beltrão 

 

 

Limpeza 

CMS Casa Branca 

CMS Hélio Pellegrino 

CMS Nicola Albano 

CMS Maria Augusta 

CMS Heitor Beltrão 

 

 

Manutenção 

predial 

 

CMS Hélio Pellegrino 

 

CMS Maria Augusta 

CMS Heitor Beltrão 

CMS Nicola Albano 

 

 

O item manutenção predial é o serviço considerado insatisfatório por mais unidades, 

principalmente devido ao tempo de respostas das empresas às solicitações das unidades.  
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13- Recursos Humanos 

 

 Nesse item é observada a carência de mão-de-obra que impacta os serviços das 

unidades 

 

13.1 Falta de Auxiliar Administrativo 

Segundo informações colhidas no CMS Heitor Beltrão e CMS Nicola Albano a 

alimentação de dados nos sistemas do Ministério da Saúde foi alterada devido à 

publicação da Portaria nº 380/2010, a qual determina que procedimentos lançados via 

BPA12 Consolidado sejam lançados via BPA Individualizado (BPA-I). O BPA-I necessita de 

informações individualizadas dos usuários, ao contrário do BPA Consolidado, exigindo 

portanto mais tempo e pessoal para execução do trabalho. 

Com essa nova demanda, as unidades com carência de pessoal administrativo 

vêm encontrando dificuldades para realizar os lançamentos desses procedimentos no(s) 

sistemas(s). 

Segundo informações do CMS Heitor Beltrão, são necessários mais dois auxiliares 

administrativos para a execução desse serviço de forma eficiente e o CMS Nicola Albano 

necessitaria de um auxiliar administrativo. 

 

14- Sistema de Regulação 

  

Nesse item são analisadas as dificuldades encontradas pelas unidades de saúde 

na marcação no SISREG de consultas e exames, assim como o absenteísmo dos 

pacientes. 

  

O quadro a seguir mostra a fila de espera de pacientes por exames e consultas 

ambulatoriais especializadas no SISREG. Um dos objetivos das visitas técnicas é sugerir 

medidas e monitorá-las futuramente, visando a redução do absenteísmo: 

 

 

                                                 
12 Boletim de Produção Ambulatorial 
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UNIDADES 

PENDÊNCIAS DE MARCAÇÃO 
DE CONSULTAS E EXAMES 

CMS MARIA AUGUSTA ESTRELA 1634 

CMS NICOLA ALBANO 235 

CF RECANTO DO TROVADOR 235 

CMS CASA BRANCA 37 

CMS HÉLIO PELLEGRINO 532 

CMS HEITOR BLETRÃO 1668 

 

O absenteísmo no SISREG ocorre quando há ausência do paciente, por algum 

motivo interveniente, nas consultas ou exames já agendados. Ter informações sobre a 

taxa de absenteísmo é importante para a adoção de medidas que busquem minimizá-la. 

Nas unidades visitadas observou-se que não há medidas efetivas para melhorar essa 

situação, o que gera um prejuízo ao serviço público. 

 

No quadro a seguir é mostrada a ocorrência de absenteísmo, ou seja, as faltas de 

pacientes com consultas ou exames marcados através do SISREG. 

 

 

UNIDADES 

Estatística de Absenteísmo em Consultas/Procedimentos das Unidades da AP 
2.2 - 2016 

Quant. 
Anual de 

Solicitações 
Agendadas  

Quant. 
Anual 

Solicitações 
Confirmadas 

Quant. Anual 
Solicitações  

Sem 
Confirmação 

(Absenteísmo) 

% Anual de 
 Solicitações 
Confirmadas 

% Anual de  
Solicitações 

Sem 
Confirmação 

(Absenteísmo) 
CMS HEITOR BELTRÃO 11.338 6.653 5.701 58,68% 50,28% 

CMS MARIA AUGUSTA 
ESTRELLA 

11.157 6.402 5.615 57,38% 50,33% 

CMS NICOLA ALBANO 2.597 1.586 1.319 61,07% 50,79% 

CF RECANTO DO 
TROVADOR 

2.730 1.572 1.428 57,58% 52,31% 

CMS CASA BRANCA 941 611 442 64,93% 46,97% 

CMS HELIO 
PELLEGRINO 

5.885 2.954 3.409 50,20% 57,93% 

TOTAL 38.723 21.966 20.235 56,73% 52,26% 
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Algumas causas desse absenteísmo transcendem o escopo gerencial da SMS, 

ficando restrita à disponibilidade e responsabilidade do paciente em comparecer à 

consulta ou ao exame. Porém a solução do problema exige a participação de outros 

atores que contribuam com ações que promovam respostas mais participativas e 

integradas e conscientizem os pacientes que sua falta a consultas e exames marcados 

através do SISREG contribui para a má utilização da oferta e para o aumento da fila de 

espera. 

Na Inspeção Ordinária feita no Sistema de Regulação do Município do Rio de 

Janeiro por esta Inspetoria, objeto do Processo nº 40/4613/201213, foram recomendadas 

algumas medidas que podem ser tomadas para reduzir o absenteísmo: 

- Agilidade no agendamento das consultas, evitando demoras prolongadas; 

- Agendamento de consultas em locais próximos à residência do paciente; 

- Cancelamento por parte das unidades solicitantes de pacientes que desistiram da 

vaga, a fim de possibilitar o agendamento de outro paciente; 

-Confirmação com o paciente da consulta agendada. 

As unidades de saúde, principalmente as que trabalham na Estratégia de Saúde 

da Família, têm acesso direto aos pacientes, o que facilita a comunicação e o controle 

desse absenteísmo, porém algumas medidas adicionais deveriam ser tomadas para que 

se busque minimizar a taxa dessas ausências, como: 

- O monitoramento da liberação da autorização da vaga informando em tempo 

oportuno ao usuário do seu agendamento por parte dos Agentes de Saúde; 

- O controle dos motivos que levam ao absenteísmo;  

- A capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde para que acompanhem os 

usuários e confirmem com os mesmos a data e local do exame ou consulta especializada 

marcada através do SISREG. 

- Orientação aos pacientes sobre a importância do comparecimento aos serviços 

agendados e, no caso da impossibilidade de comparecimento às consultas ou aos 

exames, que formalizem o cancelamento em tempo hábil ou comuniquem à unidade de 

saúde executora para que a vaga possa ser reaproveitada;  

- Manutenção dos dados de contato dos pacientes atualizados, como telefone e 

endereço. 

                                                 
13 Processo TCMRJ 40/4613/2012, ainda sem decisão em definitivo nesta Corte. 
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A partir da implantação dessas e outras medidas, seria possível a cada unidade 

fazer a avaliação do quantitativo de faltas e a proposição de outras soluções que 

melhorem o quadro de absenteísmo advindo de pacientes da unidade. 

 

15- Perfil das demandas de Ouvidoria da CAP 

 

Principais Subassuntos14 

 
A. Atendimento inadequado (PSF / PS): 66 

B. Agendamento de consultas (PSF / PS): 84 

C. Exames de Saúde (PSF / PS): 22 

D. Carência de profissionais de Saúde (PSF / PS): 13 

E. Equipamentos danificados / falta (PSF / PS): 10 

F. Demora no agendamento de consultas: 50 

G. Demora no agendamento de exames: 62 

H. Demora no agendamento de procedimentos: 16 

I. Falta de remédios: 65 

J. Vacinas: 38 

 
Principais subassuntos por unidade visitada:15 
 

Unidade 

Principais Subassuntos 
/ Qtd Total 

Demandas 

Qtd / % 
Demandas 
Examinada

s 

Qtd / % 
Demandas 

Não 
Resolvidas 

1º 2º 3º 

CMS HÉLIO PELLEGRINO B I A 14 14/100% 3/21% 

CMS HEITOR BELTRÃO J I G 21 21/100% 14/67% 

CMS Mª AUGUSTA 
ESTRELLA 

F J B 31 31/100% 3/21% 

CMS RECANTO DO 
TROVADOR 

I A C 5 5/100% 2/40% 

CMS NICOLA ALBANO A G  3 3/100% 0/0 

CMS CASA BRANCA - - - 0 - - 

 
 

                                                 
14 Últimos 12 meses: 02/03/2016 a 02/03/2017. 
15 Últimos 2 meses: 02/01/2017 a 02/03/2017. 
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Demandas solucionadas, mas não resolvidas:  
 
- Demandas da SMS16 
 

Subassunto 
Quantidade de 

Demandas 
Números de Protocolo 

Falta de Remédios 

 
 
 

12 
 

 
14496854-5, 14589689-6, 
14393566-6, 14409081-0, 
14425369-6, 14540745-6, 
14602260-4, 14819902-8, 
14432143-1, 14498951-5, 
14550159-4, 14546513-2 

 

Demora no agendamento 

 
 
6 

 
14586396-0, 14653379-6, 
14681706-8, 14700854-4, 
14826695-0, 14720120-5 

 

Vacinas 

 
 
3 

 
14683481-6, 14734498-5 

    14785185-0 
 

 
 
- Demandas das Unidades17 
 

Unidade Subassunto Números de Protocolo 

CMS Mª AUGUSTA 
ESTRELLA 

Vacinas 
 

14723668-0 
 

CMS Mª AUGUSTA 
ESTRELLA 

Territorialização 
 

14663352-8 
 

CMS HEITOR BELTRÃO Vacinas 
 

14756668-5, 14776892-0 
 

 
 

                                                 
16 Demandas cujas soluções dependem de providências da SMS. 
17 Demandas cujas soluções dependem de providências da respectiva unidade. 
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16. Recomendações e Questionamentos 

 
 

16.1 Recomendações 

 

 16.1.1- Eliminar ou reduzir a diferença no atendimento aos pacientes que são 

cadastrados na ESF em relação aos não cadastrados, inclusive com a instalação de 

computadores com acesso ao SISREG em todos os consultórios médicos, conforme 

mencionado no item 2; 

 16.1.2- Otimizar a distribuição de médicos por equipes na Área Programática 2.2, 

conforme mencionado no item 4; 

 16.1.3- Afixar em local visível para os usuários a escala dos profissionais médicos 

e não-médicos, como exigido na Carteira de Serviços da SMS, conforme mencionado no 

item 5; 

 16.1.4- Fixar na área externa da entrada do CMS Recanto do Trovador placa 

indicativa da unidade de saúde, cuja ausência foi citada no item 6.1; 

 16.1.5- Providenciar a solução dos problemas de manutenção predial encontrados 

nas áreas internas das unidades CMS Heitor Beltrão, CMS Maria Augusta Estrela e CMS 

Nicola Albano, mostrados no item 6.2; 

 16.1.6- Providenciar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado nas 

unidades CMS Heitor Beltrão, CMS Maria Augusta Estrella e CMS Hélio Pellegrino, 

mostrados no item 7; 

 16.1.7- Providenciar o reparo da autoclave do CMS Maria Augusta Estrella, cuja 

limitação foi mostrada no item 8.1; 

 16.1.8- Otimizar a distribuição de profissionais farmacêuticos na Área 

Programática 2.2, suprindo as unidades CMS Casa Branca, CMS Recanto do Trovador e 

CMS Nicola Albano, nas quais a ausência de profissionais foi constatada e mencionada 

no item 9.2; 

 16.1.9-  Providenciar espaço adequado nas farmácias do CMS Casa Branca e 

CMS Recanto do Trovador, cuja carência foi mencionada no item 9.1; 

  16.1.10- Providenciar espaço para estocagem de material de consumo no CMS 

Casa Branca, cuja carência foi mencionada no item 11; 
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 16.1.11- Providenciar melhoria na instalação dos racks de servidores, sem 

proteção aparente, localizados na sala de vacinação do CMS Heitor Beltrão, conforme 

mostrado no item 10; 

 

16.2 Questionamentos 

 

 16.2.1- Justificar a falta de Cobertura da ESF para a população do Morro do Banco 

e a diferença na quantidade de profissionais que fazem atendimento para essa 

população, comparando-se com o efetivo do CMS Nicola Albano, situação mostrada no 

item 2; 

 16.2.2- Justificar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família em número 

aquém do informado no site da SUBPAV, conforme mostrado no quadro do item 2; 

 16.2.3- Justificar a não ampliação da Cobertura da ESF no CMS Heitor Beltrão em 

detrimento do número de atendimentos à população estimada nesta unidade, citado no 

item 2; 

 16.2.4- Justificar a escala dos médicos em mais de duas equipes de saúde da 

família e a ocorrência de vários médicos atendendo a mesma equipe, no CMS Hélio 

Pellegrino e no CMS Recanto do Trovador, não privilegiando o atendimento do paciente 

pelo seu próprio médico de família, conforme mencionado no item 3; 

 16.2.5- Justificar o excedente de farmacêuticos e oficiais de farmácia no CMS 

Hélio Pellegrino, conforme citado no item 9.2; 

 16.2.6- Justificar o excedente de médicos por equipes de Saúde da Família no 

CMS Hélio Pellegrino, conforme mencionado no item 4; 

 16.2.7- Justificar o não atendimento das unidades CMS Hélio Pellegrino, CME 

Casa Branca e CMS Maria Augusta Estrella à solicitação de informação relativa aos 

medicamentos com estoque zero na farmácia da unidade, conforme mencionado no item 

9.3; 

 16.2.8- Justificar a falta de medicamentos para a dispensação ao paciente nas 

unidades da Área Programática 2.2, conforme mencionado no item 9.3; 
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16.2.9- Informar as medidas que estão sendo tomadas e se há algum plano de 

ação nas unidades, visando a redução do absenteísmo nas consultas e exames 

marcados através do SISREG; 

 

16.2.10- Com relação ao item 15 - Perfil das demandas de Ouvidoria da CAP, 

justificar as demandas não atendidas, sendo que as relativas à Secretaria, ao contrário 

das daquelas por unidade, poderão ser justificadas por subassunto, não havendo 

necessidade de justificativa individual por protocolo. 

 

 

17. Conclusão 

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMS a fim de que o Órgão se 

manifeste quanto às recomendações contidas no item 16.1, bem como se pronuncie em 

relação aos questionamentos elencados no item 16.2. 

 

À consideração de V. Sa. 

4ª IGE/SGCE, em 11/05/2017 

 

Carina Franco Dias Lyra 

Auditora de Controle Externo 

                     Matr. 40/901.776 

Daniel Junger Goulart Filho 

Auditor de Controle Externo 

Matr. 40/901.274 

 

 

 


