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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 5.2, 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 julho de 2017 em 6 unidades básicas de 

saúde (Clínicas de Saúde da Família e Centros Municipais de Saúde – CMS) da CAP 5.2, 

escolhidas aleatoriamente e listadas a seguir: 

 

Relação de unidades visitadas 

 

Unidades Responsável Modelo de Gestão 

CF Medalhista Olímpico Arthur Zanetti Daiana Pires (Gerente) O.S. 

CF Sônia Maria Ferreira Machado Joyce Augusto de Jesus (Gerente) O.S. 

CMS Alvimar de Carvalho José Carlos Dias Bicaco (Diretor) Mista 

CMS Carlos Alberto Nascimento Emanuelle Pereira de Oliveira (Gerente) O.S. 

CMS Dr. Oswaldo Vilella Cátia Regina de Andrade Ribeiro 

(Diretora) 

Mista 

CMS Edgar Magalhães Gomes Ana Maria de Oliveira Lima (Diretora) 

Débora dos Santos P. Machado (Gerente) 

Mista 

 

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

desenvolvido pelos auditores 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 aos papéis de trabalho a partir dos quais foram compiladas. Todas essas 

informações se encontram arquivadas na Inspetoria. 



 

 

 

SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 

4 

 

As impropriedades mencionadas serão relacionadas de acordo com os setores avaliados, 

discriminando as unidades em que as mesmas foram observadas. 

2- População na área de abrangência da unidade e cobertura de atendimento das 

equipes da ESF1  

 A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza a Estratégia de Saúde da Família- ESF como o 

principal modelo de Atenção Primária à Saúde – APS. 

 Segundo a Secretaria, após um movimento de ampliação de cobertura, a ESF deixou de ser 

apenas um programa para assumir o protagonismo da Atenção Primária a Saúde (APS) em 

detrimento do modelo de assistência tradicional. 

 Atualmente as equipes de ESF são compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem, agentes de saúde, com toda sua estrutura financiada por meio de Contratos de 

Gestão celebrados entre a SMS e Organizações Sociais. Na AP 5.2, a organização social 

contratada é o IABAS. 

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

área da AP 5.2 se dá de duas formas distintas. Uma através da ESF (Estratégia de Saúde da 

Família), que cobre 82%2 da população, e outra, realizada por servidores de carreiras da SMS, 

que compartilham dos mesmos serviços da ESF na unidade. 

 A AP 5.2 apresenta atualmente 37 Unidade de Atenção Primária à Saúde para atendimento 

de uma população estimada de 665.198 habitantes. 

 No quadro a seguir, é evidenciada a cobertura da ESF em relação à população estimada 

para cada unidade: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Estratégia de Saúde da Família 
2 Informações do site da SUBPAV 
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Unidades 

 

Tipo de 

Unidade3 

População 

estimada no 

Território de 

abrangência 4 

Cobertura 

Populacional 

ESF 

% de Cobertura do ESF em 

relação à população estimada. 

CF Medalhista 

Olímpico 

Arthur Zanetti 

A 33.000 27.914 85% 

CF Sônia Maria 

Ferreira 

Machado 

A 29.123 27.590 95% 

CMS Alvimar 

de Carvalho 
B 28.000 23.500 84% 

CMS Carlos 

Alberto 

Nascimento 

A 22.862 24.305 106% 

CMS Dr. 

Oswaldo Vilella 
B 18.125 16.515 91% 

CMS Edgar 

Magalhães 

Gomes 

B 32.000 28.000 88% 

 

3- Serviços de Tecnologia da Informação, Climatização e Serviços Terceirizados 

3.1 Serviços de Tecnologia da Informação (TI) 

Por sistemas de TI 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. 

Segundo a Carteira de Serviços da Atenção Primária, toda unidade primária de saúde deve 

ser informatizada com rede lógica (internet banda larga, preferencialmente por cabo) e 

                                                 
3 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. 
4 Informações obtidas em entrevista com o gestor. 
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computadores (de acordo com distribuição no Manual de Expansão do Saúde da Família da 

SMS/RJ). A informatização das unidades deve ser total, ou seja, todos os consultórios e salas 

que prestam atendimento ao paciente e que necessitam de consulta ou atualização de prontuário 

devem ter um terminal de computador em rede.  

Pelo menos um computador por ESF deve estar disponível na sala dos agentes com o 

sistema para entrada das fichas no SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).  

 

Impropriedades encontradas no serviço de tecnologia da informação da unidade 
 

CF Sônia Maria Ferreira Machado  

 Totem (senhas) com defeito (Recepção) 

 3 computadores com defeito (sala dos ACS) 

 Treinamento insuficiente para manuseio do sistema 

 Problema de acesso à internet 

 

CMS Carlos Alberto Nascimento 
 

 Quantidade insuficiente de computadores 

 Problema de acesso à internet 

                                                                                                  

     CMS Dr. Oswaldo Vilella 

 Problema de acesso à internet 

 

3.2 Climatização da Unidade 

 
Durante as visitas foi avaliado o serviço de climatização das unidades. A seguir são 

relacionados os setores onde os problemas foram encontrados com mais frequência em cada 

unidade de saúde visitada. 
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Tabela dos problemas de climatização encontrados na unidades 

CF Sônia Maria Ferreira Machado  

 Ar da recepção sem manutenção preventiva 

CMS Alvimar de Carvalho  

 Sem climatização na recepção 

CMS Dr. Oswaldo Vilella 

 Sem climatização no acolhimento 

CMS Edgar Magalhães Gomes 

 Ar condicionado na sala dos ACS quebrado 

 

 

3.3- Avaliação dos serviços terceirizados que são contratados na unidade 

3.3.1 Serviços contratados 

 
Ao longo das visitas foi avaliada 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, bem como a carência de profissionais contratados. A seguir é 

apresentado quadro resumo do observado nas unidades. 

 

Tabela de avaliação de serviços continuados  
 

Serviço Bom Razoável Ruim 

Vigilância - -  CMS Alvimar de 
Carvalho;  

 CMS Dr. Oswaldo 
Vilella;  

 CMS Edgar Magalhães 
Gomes  
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Portaria  CF Medalhista 
Olímpico Arthur 
Zanetti;  

 CF Sônia Maria 
Ferreira Machado;  

 CMS Carlos Alberto 
Nascimento. 

- - 

Limpeza  CF Sônia Maria 
Ferreira Machado; 

 CMS Alvimar de 
Carvalho; CMS Dr. 
Oswaldo Vilella; 

 CMS Edgar 
Magalhães Gomes. 

 CF Medalhista Olímpico 
Arthur Zanetti;  

 CMS Carlos Alberto 
Nascimento. 

- 

Manutenção 
predial 

 CF Medalhista 
Olímpico Arthur 
Zanetti; 

 CF Sônia Maria 
Ferreira Machado; 

 CMS Dr. Oswaldo 
Vilella; 

 CMS Edgar 
Magalhães Gomes. 

 CMS Alvimar de 
Carvalho; 

 CMS Carlos Alberto 
Nascimento. 

- 

 

 

 
Observação das avaliações razoável ou ruim dos serviços prestados: 
 

Em três unidades, CMS Alvimar de Carvalho, CMS Dr. Oswaldo Vilella e CMS Edgar 

Magalhães Gomes, o serviço de vigilância era prestado pela empresa V.S. Brasil, do qual a SMS 

era a responsável pela contratação. Segundo informações coletadas nas unidades, os 

funcionários estão sem pagamento há 4 meses e não tem comparecido com frequência.  

O CMS Carlos Alberto Nascimento classificou como razoável os serviços de limpeza e 

manutenção predial devido à falta de insumos e o tempo de resposta da solicitação para a 

manutenção, e, pelos mesmos motivos, o CMS Alvimar de Carvalho classificou o serviço de 

manutenção predial como razoável e o CF Medalhista Olímpico Arthur Zanetti classificou o 

serviço de limpeza como razoável.  
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3.3.2-Carência de Profissionais Terceirizados 

 

Tabela de carência de profissionais terceirizados no serviço de vigilância 

 
 

Unidades 
Presentes na 

Unidade 
Carência 

CF Medalhista Olímpico Arthur 
Zanetti1 

- - 

CF Sônia Maria Ferreira Machado1 - - 

CMS Alvimar de Carvalho 4 - 

CMS Carlos Alberto Nascimento1 - - 

CMS Dr. Oswaldo Vilella 4 - 

CMS Edgar Magalhães Gomes 4 - 

 
1: Não existe serviço de vigilância nas unidades, o que existe é o de portaria. 

Tabela de carência de profissionais terceirizados no serviço de portaria 

 

Unidades 
Presentes na 

Unidade 
Carência 

CF Medalhista Olímpico Arthur 
Zanetti 

4 - 

CF Sônia Maria Ferreira Machado 6 - 

CMS Alvimar de Carvalho2 - - 

CMS Carlos Alberto Nascimento 4 - 

CMS Dr. Oswaldo Vilella2 - - 

CMS Edgar Magalhães Gomes2 - - 

 
2: Não existe o serviço de portaria nas unidades, o que existe é o de vigilância. 

Tabela de carência de profissionais terceirizados no serviço de limpeza 

 

Unidades 
Presentes na 

Unidade 
Carência 

CF Medalhista Olímpico Arthur 
Zanetti 

3 1 

CF Sônia Maria Ferreira Machado 4 1 

CMS Alvimar de Carvalho 5 - 

CMS Carlos Alberto Nascimento 2 - 

CMS Dr. Oswaldo Vilella 3 - 

CMS Edgar Magalhães Gomes 3 - 
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4- Acesso, Ambiência e Estrutura da Unidade 

4.1.  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. 

Foram verificados os principais problemas da área externa da unidade que podem 
impactar no acesso, atendimento e conforto dos usuários. 

 

Tabela das principais impropriedades observadas – área externa 
Unidades  Principais impropriedades 

CMS Alvimar de Carvalho  Lixo armazenado em local inapropriado; 

 Rachadura entre o chão e a parede. 

CMS Carlos Alberto Nascimento  Lixo armazenado em local inapropriado. 

CMS Dr. Oswaldo Vilella  Infiltrações nas Paredes; 

 Grama crescendo, já houve reclamação no 1746 

 

 
 

CMS Alvimar de Carvalho (lixo armazenado em local inapropriado). 
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CMS Alvimar de Carvalho (rachadura entre o chão e a parede). 
 

 
 

CMS Carlos Alberto Nascimento (lixo armazenado em local inapropriado). 
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CMS Dr. Oswaldo Vilella (infiltrações na parede). 

4.2 Acessibilidade da unidade 

Segundo o Decreto-Lei nº 163/2006, que regulamenta as condições de acessibilidade 

necessárias na construção de espaços públicos, as normas técnicas sobre acessibilidades 

devem ser aplicadas às instalações e respectivos espaços circundantes da administração pública 

central, regional e local, bem como, centros de saúde, hospitais, clínicas e postos médicos em 

geral. 

Esta norma define alguns parâmetros de acessibilidade a serem seguidos, como os 

percursos acessíveis, rampas, escadas, plataformas elevatórias, instalações sanitárias, dentre 

outros. 

Neste tópico foram verificadas se as estruturas das Unidades visitadas estão de acordo com 

o que preconiza a legislação pertinente à acessibilidade e relacionadas as principais 

impropriedades observadas. 
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Tabela das principais impropriedades observadas – acessibilidade da 
unidade 

Unidades  Principais impropriedades 

 CF Medalhista Olímpico Arthur Zanetti; 

 CF Sônia Maria Ferreira Machado; 

 CMS Alvimar de Carvalho; 

 CMS Carlos Alberto Nascimento; 

 CMS Dr. Oswaldo Vilella;  

 CMS Edgar Magalhães Gomes. 

 Não existe piso tátil para acesso às 
dependências das unidades 

 

4.3 Área interna 

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

trânsito dos pacientes, bem como os consultórios, banheiros, salas de vacinação, esterilização 

e outros. 

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

segurança, a higiene e o conforto proporcionado aos pacientes. 

 

Tabela das principais impropriedades observadas – área interna 
 

Unidades  Principais impropriedades 

CF Sônia Maria Ferreira Machado  Chão desgastado; 

 Áreas sujas (banheiro dos 
pacientes); 

CMS Alvimar de Carvalho  Teto mal conservado 
(almoxarifado). 

CMS Carlos Alberto Nascimento  Teto mal conservado (saúde 
bocal); 

 Insuficiência de espaço (utilizam o 
espaço da policlínica para 
armazenamento, lixo e 
almoxarifado. CMS adaptada em 
prédio antigo, sem salas temáticas 
- saúde da mulher, acolhimento 
mãe bebe. Farmácia estoque e 
almoxarifado são armazenados no 
mesmo local); 

 Chão desgastado (almoxarifado); 

 Áreas sujas (consultório); 

 Portas mal conservadas (banheiro 
paciente); 
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 Estrutura metálica exposta 
(cadeiras quebradas na área de 
espera há cerca de 5 meses); 

 Instalação elétrica exposta 
(consultório); 

 Problemas no sistema hidráulico 
(pia da saúde bocal); 

 Outros (compressor da saúde 
bocal ao lado de fora, na área de 
espera – barulho excessivo).  

CMS Dr. Oswaldo Vilella  Parede mal conservada 
(almoxarifado/corredor); 

 Teto mal conservado 
(imunização/corredor); 

CMS Edgar Magalhães Gomes  Teto mal conservado (infiltração 
no almoxarifado e na farmácia- 
após chuvas a manutenção 
colocou manta. Aguardando teste 
para fechar). 

 

 
CF Sônia Maria Ferreira Machado (chão desgastado-corredor de espera) 
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CF Sônia Maria Ferreira Machado (áreas sujas - banheiro dos pacientes). 

 

 
CMS Alvimar de Carvalho (teto mal conservado - almoxarifado). 
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CMS Carlos Alberto Nascimento (teto mal conservado - saúde bocal). 

 

 
CMS Carlos Alberto Nascimento (chão desgastado – almoxarifado/farmácia). 
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CMS Carlos Alberto Nascimento (áreas sujas - consultório). 

 

 
CMS Carlos Alberto Nascimento (porta mal conservada – banheiro dos pacientes). 

 
 
 
 



 

 

 

SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 

18 

 

 
CMS Carlos Alberto Nascimento (estrutura metálica exposta - área de espera). 

 

 
CMS Carlos Alberto Nascimento (instalação elétrica exposta - consultório). 
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CMS Dr. Oswaldo Vilella (parede mal conservada-almoxarifado). 

 

 
CMS Dr. Oswaldo Vilella (parede mal conservada-corredor). 
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CMS Dr. Oswaldo Vilella (teto mal conservado-imunização). 

 

 
CMS Dr. Oswaldo Vilella (teto mal conservado-corredor). 
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CMS Edgar Magalhães Gomes (teto mal conservado - almoxarifado/farmácia). 

 

 
CMS Edgar Magalhães Gomes (teto mal conservado – almoxarifado/farmácia). 
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4.4 Transparência das informações na unidade 

 
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 ter, em local visível, 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; 

 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. 

Segundo o mesmo documento, no atendimento ao paciente os profissionais deverão estar 

identificados por meio de crachás visíveis e legíveis, ou por outras formas de identificação de 

fácil percepção. 

 
 
 

 
Tabela das principais impropriedades encontradas na transparência das 
informações: 
 

Unidades  Impropriedades  
CF Sônia Maria Ferreira Machado  Não há placa indicando o horário de 

funcionamento da unidade. 

 Não há escala dos profissionais fixada 
em local visível aos usuários. 

CMS Alvimar de Carvalho 

CMS Carlos Alberto Nascimento 

CMS Dr. Oswaldo Vilella  Outros (Mudança no mapeamento das 
equipes, porém encontrava-se o antigo 
pendurado). 
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5- Aparelhos e Equipamentos Gerais e Odontológicos 

Durante as visitas foram avaliados o estado dos principais aparelhos e equipamentos gerais 

e odontológicos das unidades de saúde, bem como a contratação de manutenção preventiva. 

 A seguir são relacionados as impropriedades encontradas em cada unidade de saúde. 

 

Tabela dos equipamentos sem manutenção  

Unidades  Equipamentos sem manutenção 

CMS Alvimar de Carvalho  Aparelho de Ultrassom com jato de 

bicarbonato; 

 Compressor odontológico; 

 Equipos de Odontologia; 

 Fotopolimerizador. 

 

Tabela da situação dos aparelhos e equipamentos nas unidades 

5.1- CF Medalhista Olímpico Arthur Zanetti 

5.1.1- Aparelhos e equipamentos inoperantes 

 1 oftalmoscópio (manutenção) 

 1 Autoclave 

 

5.2- CF Sônia Maria Ferreira Machado 

5.2.1- Aparelhos e equipamentos inoperantes 

 Raio-x (sala com cupim). 

 

5.3- CMS Alvimar de Carvalho 

5.3.1- Aparelhos e equipamentos inoperantes 

 14 esfigmomanômetro (aparelho de pressão): pedido de reparo ou relocação e nada 

foi feito no período de 30 dias, porém existe quantidade suficiente sendo usada. 

 Aparelho de Ultrassom com jato de bicarbonato. 

 1 Equipo de odontologia (constantemente apresenta problemas). 

5.3.1- Aparelhos e equipamentos ocioso 

 4 fotopolimerizador (velhos)  
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5.4- CMS Carlos Alberto Nascimento 

5.4.1- Aparelhos em falta na unidade 

 1 amalgamador. 

 1 compressor odontológico. 

 

6- Assistência Farmacêutica  

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

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

suficiência de medicamentos e de profissionais.  

Segundo a Carteira de Serviços de Saúde da SMS, todas as unidades de saúde devem 

armazenar medicamentos em local próprio e de uso exclusivo da farmácia; com 

preferencialmente 3 espaços: dispensação (sem janela, com mesa/balcão), depósito da farmácia 

e sala farmacêutico, permanecendo aberta durante todo o horário de funcionamento da unidade; 

com os medicamentos sendo dispensados por profissional com treinamento para tal, 

preferencialmente técnico/oficial de farmácia ou farmacêutico; 

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

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 farmácias das unidades. 
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6.1 Problemas encontrados na estrutura da farmácia 

Tabela das principais impropriedades observadas – estrutura da farmácia 
 

Unidades Impropriedades 

CF Sônia Maria Ferreira Machado  Não há sala para farmacêutico; 

 Insuficiência de espaço; 

 Embalagem em contato direto com solo 
ou parede. 

CMS Alvimar de Carvalho  Insuficiência de espaço. 

CMS Carlos Alberto Nascimento  Insuficiência de espaço; 

 Paredes mal conservadas; 

 Teto mal conservado. 

CMS Edgar Magalhães Gomes  Teto mal conservado. 

 
 

 
 

CF Sônia Maria Ferreira Machado – insuficiência de espaço. 
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CF Sônia Maria Ferreira Machado – embalagem em contato direto com a parede.  
 

 
 

CMS Carlos Alberto Nascimento – parede mal conservada. 
 



 

 

 

SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

 

27 

 

 
 

CMS Carlos Alberto Nascimento – teto mal conservado. 
 
 

 
 

CMS Edgar Magalhães Gomes - teto mal conservado. 
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6.2 Falta de medicamentos para a dispensação aos pacientes 

 
De acordo com o verificado nas Visitas, 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 realizado o confronto entre a quantidade de itens zerados no estoque e a relação 

que é solicitada a SMS. A tabela a seguir mostra o percentual de medicamentos em falta nas 

unidades. 

 

Tabela de medicamentos com estoque zerado nas unidades 
 

Unidades 
Quantidade de 
medicamentos 

zerados 

Quantidade de 
medicamentos em 

estoque 

CF Medalhista Olímpico Arthur Zanetti 10 182 

CF Sônia Maria Ferreira Machado 50 137 

CMS Alvimar de Carvalho 8 207 

CMS Carlos Alberto Nascimento 25 235 

   CMS Dr. Oswaldo Vilella 7 175 

CMS Edgar Magalhães Gomes 
8 174 

 
 

 

6.3 Medicamentos em falta na Unidade 

Tabela dos principais grupos de medicamentos em falta 
 

Unidades Grupos de medicamentos 

CF Medalhista Olímpico Arthur Zanetti  Ansiolíticos; 

 Antiácidos/Antieméticos/Antissecretores; 

 Antibióticos; 

 Anti-hipertensivos, Medicamentos de ação 
cardiovascular e dislipidêmicos; 

CF Sônia Maria Ferreira Machado  Antiácidos/Antieméticos/Antissecretores; 

 Antianêmicos,vitaminas/Polivitamínicos/Sais 
Minerais; 
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 Antibióticos; 

 Anticonvulsionantes; 

 Anti-hipertensivos, Medicamentos de ação 
cardiovascular e dislipidêmicos; 

 Antiparkisoniano; 

 Medicamentos utilizados no tratamento e 
prevenção de osteoporose. 

CMS Alvimar de Carvalho  Antibióticos; 

 Outros (Vitaminas e Creme vaginal). 

CMS Carlos Alberto Nascimento  Antianêmicos,vitaminas/Polivitamínicos/Sais 
Minerais; 

 Antibióticos; 

 Antidepressivos; 

 Antidiabéticos; 

 Antifúngicos. 

CMS Dr. Oswaldo Vilella  Anti-hipertensivos, Medicamentos de ação 
cardiovascular e dislipidêmicos; 

 Insumos para diabéticos; 

 Tratamento/prevenção de osteoporose; 

 Pomada de assadura/vitamina. 

CMS Edgar Magalhães Gomes  Antiácidos/Antieméticos/Antissecretores; 

 Antianêmicos,vitaminas/Polivitamínicos/Sais 
Minerais; 

 Antibióticos; 

 Antidepressivos; 

 Antieméticos; 

 Outros (Pomada para tratamento hormonal, 
Diurético e Vaso dilatador periférico). 

 
 

7- Material médico-hospitalar e odontológico 

7.1- Material Médico-Hospitalar 

Foi verificada a situação dos materiais médico-hospitalares que estão em falta na unidade. 

Para a análise foi utilizada uma lista dos materiais mais utilizados na atenção básica. 

Tabela dos principais materiais em falta nas unidades 

Materiais zerados no estoque da 
Unidade 

Unidades 

Equipo de soro microgotas CMS Alvimar de Carvalho 
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7.2- Material Odontológico 

Foi verificado a disponibilidade do material odontológico na unidade e relacionado os que 

estão em falta e que possam interferir no atendimento aos pacientes. Para a análise foi utilizada 

uma lista dos materiais mais utilizados na atenção básica. 

Tabela dos principais materiais em falta nas unidades 

Materiais em falta Unidades 

 Água destilada para autoclave 
galão de 5 litros; 

 Gluconato de Clorexidine 
0,12%; 

 Kit cimento ionômero de vidro 
autopolimerizável; 

 Pasta base de óxido de zindo 
para tratamento de alveolites; 

 Selante fotopolimerizável. 

CF Medalhista Olímpico 
Arthur Zanetti 

 Anestésico de lidocaína 
(Gostariam de contar, porém 
não tem no contrato). 

CF Sônia Maria Ferreira 
Machado 

 Agulha curta para anestesia 
carpule 30G; 

 Bicarbonato de sódio em pó p/ 
profilaxia; 

 Cariostático; 

 Esponja hemostática fibrina 
bovina; 

 Gluconato de Clorexidine 
0,12%; 

 Guardanapo de papel; 

 Kit odonto para cirurgia 
periodental cimento pó/líquido; 

 Pasta base de óxido de zindo 
para tratamento de alveolites; 

 Selante fotopolimerizável; 

 Solução hemostática tópica; 

 Solução líquida Fomocresol; 

 Solução otológica de polimixia, 
neomicina e hidrocortisona; 

 Veniz com flúor com 5% de 
fluoreto. 

CMS Alvimar de Carvalho 

 Eugenol; 

 Matriz de aço para amálgama 
– 0,5 e 0,7 mm; 

 Óxido de zinco – pó 50gr. 

CMS Carlos Alberto 
Nascimento 

 Cariostático. CMS Dr. Oswaldo Vilella 
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8- Recursos Humanos 

 Nesse item foi avaliada, por meio de entrevistas, a adequação da quantidade de 

profissionais nas unidades, sendo verificado o seguinte: 

 
Unidades Carência de 

Profissionais 

CF Medalhista Olímpico Arthur 
Zanetti 

 1 Auxiliar de saúde 
bocal; 

 1 Médico da 
família. 

CF Sônia Maria Ferreira Machado 

 3 Médicos da 
família. 

CMS Alvimar de Carvalho 

 2 Médicos da 
família 20h 

 

9- Perfil das demandas de Ouvidoria da CAP 

 

9.1-  Principais subassuntos:5  

A. Atendimento Inadequado: 912 

B. Agendamento de Consultas: 269 

C. Exames de Saúde: 70 

D. Carência de Profissionais de Saúde: 128 

E. Equipamentos danificados / falta: 18 

F. Demora no agendamento consultas: 278 

G. Demora no agendamento exames: 217 

H. Demora no agendamento procedimentos: 322 

I. Falta de Remédios: 95 

J. Vacinas: 28 

 

 

                                                 
5 Últimos 12 meses: 03/07/2016 a 03/07/2017 
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9.2- Principais subassuntos por unidade visitada:  

 

Unidade 

Principais Subassuntos / Qtd 
Total 

Demandas 

Qtd / % 

Demandas 

Examinadas 

Qtd / % 

Demandas Não 

Resolvidas 
1º 2º 3º 

CF Medalhista Olímpico 

Arthur Zanetti6 A/ 5 F / 4 H / 4 13 13/100% 6/46,15% 

CF Sônia Maria Ferreira 

Machado6 A / 5 B / 4 D / 3 12 12/100% 6/50% 

CMS Alvimar de 

Carvalho6 A / 10 B / 3 F / 2 15 15/100% 1/6,67% 

CMS Carlos Alberto 

Nascimento6 G / 6 H / 3 A / 3 12 12/100% 8/66,67% 

CMS Dr. Oswaldo 

Vilella6 H / 2 B / 2 D / 1 5 5/100% 0/0% 

CMS Edgar Magalhães 

Gomes6 A / 6 H / 3 B / 2 11 11/100% 1/9,09% 

 

9.3- Demandas não resolvidas:  

- Demandas da SMS7  

Unidade Subassunto Números de Protocolo 

CF Medalhista Olímpico Arthur 

Zanetti 

Atendimento inadequado 
15808383-0 

CF Medalhista Olímpico Arthur 

Zanetti 

Demora no agendamento de 

consulta 

15649992-8; 

15682536-0. 

CF Medalhista Olímpico Arthur 

Zanetti 

Demora no agendamento 

procedimento 

15542093-4; 

15619375-0; 

15848218-0. 

CF Sônia Maria Ferreira 

Machado 

Atendimento inadequado 

(falta de médico) 

15787559-7; 

15789448-2; 

CF Sônia Maria Ferreira 

Machado 

Agendamento de consulta 

(falta de médico) 
15858388-4. 

CF Sônia Maria Ferreira 

Machado 

Carência de profissional 2330019; 

15701026-1; 

15729650-0. 

 

6 Últimos 2 meses:  03/05/2017 a 03/07/2017 
7 Demandas a serem resolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde 
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10. Proposta de encaminhamento 

 

 10.1 Recomendações 

 

10.1.1. Sanar as impropriedades encontradas nos serviços de tecnologia de informação, 

consoante item 3.1, das unidades CF Sônia Maria Ferreira Machado, CMS Carlos Alberto 

Nascimento e CMS Dr. Oswaldo Vilella; 

10.1.2. Sanar as impropriedades encontradas na climatização, consoante item 3.2, das 

unidades CF Sônia Maria Ferreira Machado, CMS Alvimar de Carvalho, CMS Dr. Oswaldo 

Vilella e CMS Edgar Magalhães Gomes;  

10.1.3. Sanar as impropriedades encontradas nas áreas externas, consoante item 4.1, das 

unidades CMS Alvimar de Carvalho, CMS Carlos Alberto Nascimento e CMS Dr. Oswaldo 

Vilella; 

10.1.4.  Providenciar a colocação de piso tátil em todas as seis unidades visitadas, conforme 

relatado no item 4.2; 

10.1.5. Sanar as impropriedades encontradas nas áreas internas, consoante item 4.3, das 

unidades CF Sônia Maria Ferreira Machado, CMS Alvimar de Carvalho, CMS Carlos Alberto 

Nascimento, CMS Dr. Oswaldo Vilella e CMS Edgar Magalhães Gomes; 

CMS Alvimar de Carvalho Agendamento de consultas 15697770-5. 

CMS Carlos Alberto 

Nascimento 

 

 

Demora no agendamento de 

exames 

15684120-5; 

15717519-5; 

15726509-5; 

15741550-5; 

15741761-5; 

15751653-0. 

CMS Carlos Alberto 

Nascimento 

 

Demora no agendamento de 

procedimentos 

 

15650229-2; 

15722341-0; 

 

CMS Edgar Magalhães Gomes 
Demora no agendamento de 

procedimento 
15584647-2 
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10.1.6. Disponibilizar, em local visível e acessível ao usuário, placa indicando o horário de 

funcionamento da unidade e escala dos profissionais nas unidades CF Sônia Maria Ferreira 

Machado, CMS Alvimar de Carvalho, CMS Carlos Alberto Nascimento, bem como fazer a 

atualização do mapa das equipes na unidade CMS Dr. Oswaldo Vilella, consoante item 4.4; 

10.1.7. Sanar as impropriedades encontradas na estrutura da farmácia, consoante item 6.1, 

das unidades CF Sônia Maria Ferreira Machado, CMS Alvimar de Carvalho, CMS Carlos 

Alberto Nascimento e CMS Edgar Magalhães Gomes; 

10.1.8. Providenciar a regularização do estoque de medicamentos nas seis unidades 

visitadas, vide os itens 6.2 e 6.3; 

10.1.9. Verificar se continua em falta e, em caso positivo, providenciar a reposição do equipo 

de soro microgotas para a unidade CMS Alvimar de Carvalho, conforme item 7.1; 

10.1.10. Regularizar o abastecimento dos materiais odontológicos consoante as unidades CF 

Medalhista Olímpico Arthur Zanetti, CF Sônia Maria Ferreira Machado, CMS Alvimar de 

Carvalho, CMS Carlos Alberto Nascimento e CMS Dr. Oswaldo Vilella, vide item 7.2; 

 

10.2 Questionamentos/Determinações 

10.2.1. Pronunciar-se quanto às críticas feitas pelas unidades CF Medalhista Olímpico Arthur 

Zanetti, CMS Alvimar de Carvalho, CMS Carlos Alberto Nascimento, CMS Dr. Oswaldo Vilella 

e CMS Edgar Magalhães Gomes quanto à avaliação dos serviços continuados, vide itens 3.3.1 

e 3.3.2; 

10.2.2. Justificar a ausência de manutenção nos aparelhos e equipamentos identificados no 

item 5 do CMS Alvimar de Carvalho; 

10.2.3. Justificar as situações dos aparelhos e equipamentos inoperantes, ociosos e em falta 

nas unidades CF Medalhista Olímpico Arthur Zanetti, CF Sônia Maria Ferreira Machado, CMS 

Alvimar de Carvalho e CMS Carlos Alberto Nascimento, conforme relatado nos itens 5.1, 5.2, 

5.3 e 5.4; 

10.2.4. Providenciar a contratação de profissionais para suprir a carência apontada no item 8, 

quanto a recursos humanos; 

10.2.5. Justificar a demora no agendamento, consoante os casos sem resolutividade, 

apontados no item 9.3. 
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11. 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 10.1, bem como se pronuncie em relação 

aos questionamentos/determinações elencados no item 10.2. 

 

À consideração de V. Sa. 

4ª IGE/SGCE, em 11/10/2017 

 

Carlos Alberto de Mello Junior 
Técnico de Controle Externo 

40/902.008-2 

 

Gabriela Magnani Peixoto 
Auditora de Controle Externo 

40/901.763-2 
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