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Introdução
Esta publicação tem como objetivo dar continuidade à divulgação
do programa de avaliações de ações governamentais, iniciado, em 2003,
pela 4ª IGE/SCE do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
O trabalho apresentado é direcionado aos integrantes dos Poderes
Legislativo e Executivo, à Sociedade Civil Organizada e ao público em
geral.
As avaliações realizadas visaram possibilitar uma análise da qualidade
do gasto público, aumentando o grau de transparência e confiabilidade
na divulgação dos resultados obtidos pelos programas, projetos e
atividades sob exame.
Através das conclusões e sugestões de procedimentos, contidas
nestas avaliações, acreditamos estar contribuindo para a otimização do
desempenho das ações governamentais.

Programa Saúde da Família

Ação da 4ª Inspetoria de Controle Externo
Por meio desta auditoria, desenvolvida em março de 2004, a equipe
se propôs a avaliar se as ações realizadas pelas Unidades de Saúde da
Família (USF) em operação no Município estavam utilizando os recursos
públicos de forma eficiente, atingindo as metas pactuadas e, ainda,
verificar se o Programa, estava conseguindo alcançar os objetivos gerais
propostos para o Município do Rio de Janeiro.
Além de todo o trabalho de avaliação, foi realizado também um
esforço voltado para identificação de oportunidades de melhoria, que
posteriormente geraram uma série de recomendações agregando assim
4

valor ao trabalho já desenvolvido na Secretaria Municipal de Saúde.
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Seleção do objeto da auditoria
O Programa foi selecionado tendo em vista a diversidade de indicadores que retratam sua evolução, o volume de recursos envolvidos
e o quadro atual da expansão deste em direção à zona oeste da cidade.

Histórico do Programa
O Programa de Saúde da Família no Rio de Janeiro foi criado no
último trimestre de 1995 quando a Secretaria Municipal de Saúde decidiu
implantar o Programa na Unidade Integrada de Saúde Manoel Arthur
Villaboim, na Ilha de Paquetá.
Em maio de 2000 foi criada, na estrutura da Secretaria Municipal de
Saúde, a Coordenação do Programa de Saúde da Comunidade, com o
objetivo de gerenciar e expandir o programa para as áreas mais carentes
do Município.
No momento da realização desta auditoria, estavam em
operação 27 equipes, em 16 núcleos no Município (Cada USF pode
número de famílias cadastradas na área de abrangência da Unidade),
com a composição que segue os padrões estabelecidos pelo Ministério
da Saúde, ou seja: 01 Médico, 01 Enfermeiro, 02 Auxiliares de
Enfermagem e 06 Agentes Comunitários de Saúde (morador da
comunidade treinado para desenvolver ações de saúde e apoiar a
comunidade na melhoria de suas condições de vida).
Em algumas unidades existem também Equipes de Saúde
Bucal que são compostas por 01 Dentista, 01 Técnico de Higiene
Dental e 01 Auxiliar de Consultório.

Programa Saúde da Família

abrigar uma ou mais Equipes de Saúde da Família, dependendo do

Cada USF permanece vinculada a uma Unidade de Saúde
(Unidade Mãe) que é responsável pelo repasse de material
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administrativo, medicamentos e também pela inclusão de serviços
como: limpeza, lavagem de roupas e vigilância das USF’S em seus
Contratos.
Para o apoio destas equipes foram instituídos grupos técnicos,
compostos por equipes multidisciplinares (GAT – Grupo de Apoio
Técnico), com o objetivo de promover a educação permanente e
realizar o planejamento local das ações a serem desenvolvidas.
Até 2002, grande parte da mão-de-obra era obtida por meio de
convênios para gestão de mão-de-obra com ONG’S e Associações de
Moradores, que se encarregavam da gestão e da administração de
pessoal dos núcleos. No final de 2002, foi criada a Gratificação de
Saúde da Família, com o objetivo de possibilitar a utilização de médicos
da própria Rede Municipal no Programa.

Objetivos e atuação

Programa Saúde da Família

O Programa Saúde da Família (PSF) tem o objetivo de levar ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, a todas as pessoas,
sadias ou doentes, das famílias moradoras em comunidades de baixa
renda do Município.

6

O modelo do Programa de Saúde da Família substitui o modelo
tradicional, no qual a população tem o atendimento centrado em
hospitais e postos de saúde, por outro, onde as ações são realizadas
em unidades básicas locais (e até mesmo no próprio domicílio do
paciente). O Sistema de Atendimento é reorganizado em novas bases
e critérios, com a redução da procura a hospitais e postos de saúde
especializados de pacientes que necessitam apenas de atendimento
básico, reservando para essas unidades somente casos mais graves ou
emergenciais.
As ações realizadas pelas equipes de saúde da família são planejadas
tomando por base um diagnóstico prévio das condições de saúde de
cada comunidade, e, assim, se adequando às especificidades da região
atendida. A quantidade necessária de equipes é definida nesse
planejamento, de forma que cada Núcleo de Saúde da Família atenda
a 100% da comunidade alvo.
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O acompanhamento contínuo e integral da população adscrita1 e
mapeada, realizado sempre pela mesma equipe, objetiva a criação de
um vínculo entre as famílias e os profissionais de saúde, resgatando
assim, a prática do “médico da família”.
As ações realizadas pela equipe vão além da resolução de problemas
de saúde. Elas visam também a prevenção de doenças, o estímulo a
hábitos saudáveis, o desenvolvimento de ações educativas e
intersetoriais para enfrentar problemas identificados pelos membros da
equipe, a organização e a participação comunitárias e o planejamento
em saúde.
1
População limitada a área pré-definida como responsabilidade da unidade
de saúde da família. Esta área é definida de acordo com o nº de equipes
existentes na unidade

Seleção das comunidades atendidas
De acordo com entrevistas realizadas no decorrer deste trabalho,
pode-se verificar que a seleção das comunidades que receberam
Unidades de Saúde da Família era promovida em conjunto com os

• Baixo grau de desenvolvimento humano (IDH da área);
• Grau de organização comunitária (esta organização facilitaria a
integração da equipe nas famílias da comunidade);
• Ausência de equipamentos de saúde (foi dada preferência a
comunidades que não possuiam unidades de saúde nas suas
proximidades);
• Possibilidade de cobertura da população (o número de equipes

Programa Saúde da Família

Conselhos Distritais de Saúde tendo em vista os seguintes critérios:

disponíveis para USF – Unidade de Saúde da Família - deveria garantir
a abrangência de 100% da população da comunidade selecionada).

Cartilha_Saude Familia_jun05.P65

7

6/9/2005, 16:03

7

Programa Saúde da Família

Quadro das Unidades de Saúde da Família em operação no
município (Março - 2004) (1)

8

Fonte: Dados fornecidos pela coordenação do Programa de Saúde da
Comunidade da SMS. Notas: (1) Unidades em funcionamento até 31/03/2004.
(2) O Núcleo está em processo de implantação, possuindo assim dados
estimados sobre o número de famílias, e/ou pessoas atendidas.

De acordo com o quadro anterior, pode-se observar que, na época
desta auditoria, existiam USF’S com relação a populações/ equipe, acima
do recomendado pelo Ministério da Saúde, ou seja, 900 famílias/ equipe,
atingindo no máximo 4.500 pessoas/ equipe.
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Expansão do Programa
No ano de 2003 deu-se o início da expansão do Programa em áreas
carentes da Zona Oeste da Cidade. Tal expansão vem sendo
operacionalizada através de uma parceria com a ONG CIESZO (Conselho
das Instituições de Ensino Superior da Zona Oeste) com o objetivo de
conferir maior agilidade na implantação das novas unidades e equipes.
A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que, até o final do
exercício de 2004, existam 187 equipes do Programa de Saúde da
Família em operação, atendendo a aproximadamente um milhão de
pessoas. Trata-se de um acréscimo de 667% em relação ao quadro
atual.
Apenas nos meses de março e abril de 2004, segundo a programação
da Secretaria, 28 novas equipes - distribuídas em 12 Unidades de Saúde
da Família - começarão a operar, principalmente na Zona Oeste e na
área do Complexo do Alemão.

Programa Saúde da Família

Cronograma da expansão do PSF na Zona Oeste

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. Nota: As USF Vila São Jorge e Jardim
Anápolis iriam ser inauguradoas na semana seguinte ao fim dos trabalhos de
campo da equipe inspecionante.
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Tal processo se deu por meio da adesão da Secretaria Municipal de
Saúde ao convênio celebrado entre a ONG e o Gabinete do Prefeito.
Segundo a Gerência do Programa a CIESZO, como gestora das
unidades da expansão, executa as seguintes funções:
• Seleciona, em parceria com a gerência do PSF, e contrata médicos
que serão lotados nas unidades sob sua jurisdição. Enfermeiros e
auxiliares de enfermagem são do quadro funcional da SMS;
• Seleciona e contrata agentes comunitários de saúde a serem
lotados em suas unidades, também em parceria com a gerência do
PSF;
• Seleciona e contrata pessoal administrativo para execução de
suas obrigações contratuais;
• Celebra contratos de locação de imóveis selecionados pela SMS
para instalação de unidades do PSF e do PACS (Programa de Agentes
Comunitários de Saúde);
• Executa obras de adequação nos imóveis alugados ou cedidos,
com projetos aprovados pela Assessoria de Engenharia da SMS;
• Adquire equipamentos médicos e odontológicos, além de móveis
e material de escritório, para as unidades sob sua jurisdição.
Unidades Iniciais do Programa x Unidades de Expansão

Programa Saúde da Família

USF - Antares (1)

10

USF - Jd. Anápolis (2)
Expansão do Programa

Notas: (1) Imóvel adaptado para utilização como USF. (2) Imóvel reformado
para utilização como USF
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Pode-se verificar na Figura 1 ao lado que em algumas unidades da
fase inicial do Programa, adaptadas para receber as unidades de Saúde
da Família, não havia uma preocupação em desvincular sua imagem do
antigo posto de saúde que funcionava no local.
Tal fato não se repete nas novas unidades da expansão, onde se
constata tal preocupação.

Onde e como o trabalho foi realizado

O conhecimento adquirido permitiu a realização
de análises para a elaboração de um plano de trabalho que orientaram as
ações desenvolvidas no
projeto de auditoria proposto.
Concluído o projeto da auditoria, partiu-se para o trabalho de campo, realizado através de inspeções físicas das unidades e entrevistas
com os principais atores do programa.
A equipe promoveu, ainda, grupos focais2 , com intuito de aprofundar
a investigação de questões a respeito das dificuldades encontradas no
dia-a-dia das equipes de saúde da família.
2
O grupo focal é uma técnica de avaliação que oferece informações
qualitativas. Um moderador guia grupos, de aproximadamente 10 pessoas,
numa discussão que tem por objetivo revelar experiências, sentimentos,
percepções, preferências.
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Após o fim da etapa dedicada ao estudo do modelo e dos princípios
do Programa Saúde da Família, a equipe de auditoria se reuniu com os
integrantes da Coordenação de Saúde da Família da SMS, para realização
de oficinas que tinham o
Realização de grupo focal
objetivo de aprimorar o conhecimento sobre as características operacionais locais
do modelo implantado no
Município do Rio de Janeiro.

11

A Auditoria incluiu, ainda, a análise de indicadores de desempenho
que possibilitaram avaliar o alcance de metas3 e realizar comparações
entre as unidades operadas no Município.
A análise destes indicadores permitiu ainda confrontar os resultados
obtidos por uma unidade do modelo de atenção básica tradicional
(utilizada como caso controle), localizada em uma comunidade com
características semelhantes às do PSF.
A seguir, são colocados alguns exemplos dos resultados das análises
realizadas.
3
A equipe de auditoria utilizou as metas estabelecidas no Pacto de Atenção
Básica (PAB), celebrado entre o Município e o Ministério da Saúde

Programa Saúde da Família

Comparação entre unidades - produção
de consultas por equipe - ano de 2003

12

Notas: (1) A produção anual do PSF Morro do alemão foi estimada com base
em dados referentes a Março de 2004 (primeiro mês de funcionamento). Fontes
de informação: Relatórios do Sistema de Informação de Atenção Básica
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No quadro anterior foram comparados a eficiência entre unidades
do Programa. Para isto foram utilizados dados sobre a produção, extraídos diretamente do sistema de registro do Ministério da Saúde
(SIGAB).
Verificamos, através desta análise, que unidades como Borel, Parque
Royal e Morro do Alemão se encontram distantes da produção de
consultas/ano do restante das unidades. Tal fato se encontra melhor
evidenciado no gráfico a seguir.
Gráfico das consultas por equipe das USF’s

Fontes de informação: Relatórios do Sistema de Informação de Atenção Básica

Programa Saúde da Família

Evolução de indicadores de saúde
das comunidades com USF´S no Municipio

13

Fontes de informação: Pacto de atenção básica e SIAB
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Podemos observar no quadro anterior que a atuação das USF nas
comunidades já apresentam impactos positivos na evolução dos
indicadores de saúde selecionados.

Análise de resultados - metas pactuadas para o indicador
“nº de consultas médicas por habitante”

Fonte: Pacto de atenção básica e SIAB

Através do gráfico anterior pode-se verificar que duas das unidades
(USF- Antares e USF - Vila Canoas) têm uma média de consultas por
Programa Saúde da Família

habitante maior que a média municipal e até mesmo que o valor
pactuado com o Ministério da Saúde.
Os fracos resultados obtidos pelos PSF Borel e Curicica podem ser
reputados a inexistência de equipes de agentes comunitários nessas
unidades.
Após entrevista com supervisores do programa pode-se constatar
que o fato acima tinha origem em problemas com convênios celebrados
entre a SMS e as entidades gestoras do PSF nestas comunidades.
Sem a presença dos agentes, e sem a realização das visitas domiciliares
14

incentivando a freqüência à unidade, a procura da população pelos
serviços tende a cair.
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Principais constatações realizadas
•

Existência de Equipes de Saúde da Família sobrecarregadas em
algumas Unidades.

• Ausência de um planejamento inicial voltado a atacar problemas
específicos locais em algumas Unidades de Saúde da Família (USF)
• Inexistência de uma política salarial uniforme para os mesmos
cargos nas diversas USF’S
• Inexistência de documentação que permita verificar e comparar
o treinamento de pessoal realizado nas diversas Unidades de Saúde
da Família.
• Inexistência de material de apoio (cartazes, cartilhas, folders),
que auxilie a divulgação dos princípios do Programa.
•

• Possibilidade de ocorrência de problemas na renovação dos
contratos de locação dos imóveis onde estão instaladas as Unidades
do Convênio celebrados entre a SMS e o CIESZO2 .
• Insuficiência, e até mesmo inexistência, de determinados
medicamentos e materiais como: antibióticos, medicamentos para
hipertensão, gaze, esparadrapo, preservativos e anticoncepcionais.

1
Referência é o procedimento de indicação do paciente para tratamento em
um especialista. Contra-referência é o retorno da informação sobre o
tratamento do especilista para o médico de origem.
2
Conselho das Instituições de Ensino Superior da Zona Oeste.
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A garantia da referência1 , e principalmente da contra-referência,
nem sempre funcionam a contento.

15

Ausência de itens do estoque de materiais e medicamenos

Estoque de medicamentos - PSF Parque Royal (1)

Programa Saúde da Família

Listagem de Estoque de medicamentos - PSF
Vilar Carioca (2)

16

Notas: (1) Fichas de prateleiras sem a medicação correspondente. (2) Os
itens marcados em vermelho indicam estoque zero.

•

Falta de orientação quanto ao destino a ser dado a medi-

camentos com prazo de validade vencido.
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Medicamentos fora da validade e outros materiais
Estoque de medicamentos - PSF Vilar Carioca (1)

Estoque de medicamentos
PSF Parque Royal (2)

Notas: (1) Estocagem de forma inadequada, dificultando a identificação dos
itens existentes. (2) Estoque de medicamentos no mesmo ambiente do material
de limpeza e medicamentos vencidos.

• Existência de equipamentos de alto custo sem utilização, como
equipamentos de consultório odontológico parados devido à falta de
material de consumo.

• Comunidades atendidas pelas USF’S não atingem as metas do
Pacto de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

• Realização de obras de adequação muito onerosas em imóveis
locados para instalação de Unidades, sem garantia de continuidade da
locação.
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PSF Parque Royal (2)
Medicamentos vencidos
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Medicamentos fora da validade e outros materiais
Consultório Odontológico
PSF Morro do Alemão (1)

Estoque de material
odontológico - USF Morro do
Alemão (2)

Consultório Odontológico
USF Morro do Alamão (3)

Programa Saúde da Família

Consultório Odontológico
USF Borel (4)

18

Notas: (1) Consultório completo ainda sem uso. (2) Ausência de materiais
odontológicos de uso contínuo. (3) Cuba ultra-sônica sem uso. (4) Equipamentos
sem utilização.
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Oportunidades de melhoria
Visando a contribuir para melhoria do desempenho do PSF, a equipe
de auditoria sugeriu as seguintes oportunidades de melhoria:

I - Recomendar a Secretaria Municipal de Saúde que:
a) seja estudada a possibilidade da realização de investimento na
descaracterização das Unidades cujas instalações eram oriundas de
Postos de Saúde.
b) no caso de USF’S que possuem outros cargos fora da estrutura
de pessoal preconizada pelo conceito de Unidade de Saúde da Família,
as mesmas tenham seu quadro de pessoal readequado às necessidades
do Programa.
c) sejam tomadas medidas para tornar oficial a integração entre as
diversas Secretarias na solução de problemas locais identificados pelos
Agentes Comunitários de Saúde.
d) sejam criados mecanismos de controle, dentro da Secretaria
Municipal de Saúde, que possam garantir que o fornecimento de
medicamentos e materiais para as USF’S não sejam interrompidos.

II - Recomendar a Superintendência de Saúde Coletiva da
SMS-RJ que:
a) seja elaborado material didático (cartilhas, folders e etc.), com o
objetivo de auxiliar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), na
divulgação dos conceitos do Programa Saúde da Família (PSF) para a
população alvo e, ainda, para divulgação dentro da própria Rede de
Saúde Municipal.
III - Recomendar a Coordenação do Programa Saúde da
Família da Secretaria Municipal de Saúde que:
a) sejam revistos os números de equipes das USF’S que se
encontram com relação população/equipe superior a 4500, em
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e) realize esforços no sentido de garantir o suprimento de insumos
para o pleno funcionamento das unidades a serem inauguradas.

19

desacordo ao recomendado pelo Ministério da Saúde.
b) os relatórios de planejamento e o diagnóstico local das
comunidades onde serão instaladas as futuras USF’S permaneçam
arquivados nestas para eventuais consultas.
c) sejam padronizados os salários base dos integrantes das Equipes
de Saúde da Família.
d) seja promovido o retorno dos ACS que se encontram desviados
de função na USF – Antares.
e) seja reavaliada a quantidade e a qualidade dos uniformes dos
ACS‘S
f) sejam estudadas formas de monitoramento do quantitativo de
treinamentos realizados por cada Grupo de Apoio Técnico (GAT)1 .
g) seja promovida a orientação nas Unidades da Rede Municipal de
Saúde, no sentido de serem respeitadas as referências do PSF e
serem preenchidas as contra-referências. Em nível local, as
Coordenações de Áreas Programáticas (CAP) deveriam assumir esse
papel.
h) seja estudada a possibilidade de serem criadas reservas
preferenciais de cotas para pacientes do PSF nos atendimentos
especializados da Rede Municipal de Saúde.
i) sejam corrigidas as deficiências de estocagem de medicamentos
verificadas em algumas USF´S.
j) as USF sejam orientadas a respeito de procedimentos de
armazenagem, baixa de estoque e descarte de medicamentos vencidos.

Programa Saúde da Família

k) sejam fornecidos meios para utilização dos equipamentos que se
encontram ociosos (consultórios odontológicos).

20

l) sejam providos meios da USF Vila Canoas realizar a limpeza de suas
dependências sem a utilização da mão-de-obra de ACS.
m) sejam analisados, e minimizados, os motivos da existência de
USF’S com baixo número de consultas/equipe ano.
n) sejam realizados esforços voltados para o alcance das metas
pactuadas com o Ministério da Saúde nas comunidades atendidas pelo
PSF.
(o) seja estudada a possibilidade de se alongar os prazos de locação
dos imóveis pertencentes ao Convênio celebrado com a CIESZO, e
ainda estudar a possibilidade de inclusão de cláusulas de ressarcimento
ao Município pelas obras realizadas.
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