
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

- São joão de Petrópolis (US) Vámea Alegre (US) - Santo Antônio do Canaa (US) - Caldeirão (US)

Vila Nova (Policlínica) - São Lourenço (US) - Policlinica — CAPS — NAPD — Predio Prefeitura ——- Refeitório no pátio

da Prefeitura.

Foi solicitado a Secretaria de Administração e Recursos Humanos o Ponto Eletrônico de cada motorista no período

de Dezembro/2018 até a presente data, e o que pode ser observado e que os motoristas só começaram a bater o

ponto no mês de abril/19, outros em maio/19.

Como não possuimos registro anterior, não tem como comparar as informações do ponto eletrônico com a ficha de

controle manual informada pelo servidor. Porém. fizemos um comparativo de dois servidores a partir dos meses em

que o ponto começou a ser utilizado.

Verificamos que o intervalo de almoço já vem marcado automaticamente em algumas escalas pelo sistema de

ponto eletrônico. mais os servidores ainda não utilizam corretamente o ponto eletrônico, ficando alguns horários de

entrada e saída sem registros.

Ao se comparar as escalas manuais com o relatório informatizado do ponto eletrônico ficou demonstrado que as

informações não batem, Existe uma diferença entre o horário informado no controle manual ao se comparar com o

relatório extraído do sistema. Segue abaixo uma demonstração de dois servidores:

Tabela comparativa de Horas Extras:

Ponto Eletrônico x Ficha de Controle de Horas ): Controle de Diárias

Servidor: Edgar Scaquetti

Data Horário de Hora extra Horário batido Horário de trabalho
trabalho Informada conforme ponto informado noinformado na eletrônico controle de diárias

Ficha de Controle :
manual

02/05 a 03/05 19:00 as 21 :40 02:40 18:52 a 19:22 Dia ª: 07:00 as
19:00

06/05 a 07/05 19:00 as 22:00 03:00 18:56 as 19:11 Dia 91: 07:00 as
19:00

10/05 a 11/05 19:00 as 22:30 03:30 19:07 a 20:58 19:00 as 19:00
14/05 a 15/05 19:00 as 21:00 02:00 N bateu entrada — as Día É: 07:00 as19:07 19:00
22/05 a 23/05 19:00 as 21:30 02:30 19:02 as 19:17 Dia ª: 07:00 as

19:00
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26/05 a 27/05 19:00 a 20:40 01:40 N bateu entrada — as 19:00 as 19:00
19:21

30/05 a 31/05 19:00 as 21:40 02:40 19:04 - N bateu 19:00 as19:00
saida

03/06 a 04/06 19:00 as 21:45 02:45 19:00 as 21:22 -
(ºk)

07/06 a 08/06 19:00 as 21:40 02:40 19:09 as 19:50 —
11/06 a 12/06 19:00 as 21:00 02:00 19:29 as 19:06 -
15/06 a 16/06 19:00 as 22:45 03:45 N bateu entrada — as —

18:58

Servidor: Ramon Angeli Zanetti

Data Horário de Hora extra ' Horário batido Horário de trabalho
trabalho Informada conforme ponto informado noinformado na eletrônico controle de diárias

Ficha de Controle
manual

03/05 a 04/05 19:00 as 21:00 02:00 19:00 a 19:00
07/05 a 08/05 19:00 as 22:00 03:00 19:00 as 20:26
11/05 a 12/05 19:00 as 23:00 04:00 19:00 a 22:51 O servidor informou
19/05 a 20/05 19:00 as 22:00 03:00 18:54 as 18:58 o horário de saída e
23/05 a 24/05 19:00 a 23:00 04:00 19:04 — N bateu saida chegªdª de seus
27/05 a 28/05 19:00 as 21 :00 02:00 18:57 as 19:48 deslºcamentºs. e
31/05 a 01/06 19:00 as 21 :00 02:00 18:55 as 19:00 nãº º hºráriº dª
04/05 a 05/08 19:00 as 23:00 04:00 18:59 as 23:31 entrªdª e Sªídª dº
08/06 a 09/05 12:00 as 21:00 09:00 11:36 as 18:53 P'ªntâº:
12/06 a 13/06 19:00 as 22:00 03:00 19:00 as 18:55
15/06 a 17/06 19:00 as 21:00 02:00 RI houve registro no

ponto eletrônico

O que fica claramente demonstrado é que o uso do Ponto eletrônico é extremamente importante como ferramenta

de controle dessas horas extras. Entendemos que o controle manual em Fichas de Autorização para realização de

Horas Extras, não é o ideal, já que ponto manual é totalmente passível de fraudes e fatsif/cações diversas.

Além do mais, já houve determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo — TCE, através do

processo nº 042048/2016—7, aonde foi reaiizado uma auditoria pelo órgão sobre acumulação de cargos, empregos e

funções públicas que o Municipio aprimore seus procedimentos reiativos ao controle de aferição diária de

frequências de seus servidores em geral e esgeciticadamente agueles da area da saúde, certificando da existência

dos mesmos e que atendem a condições minimas de identificação do servidor, de sua jornada de trabalho, local
onde atua a do efetivo exercício de suas atividades (horário de entrada e saída).

Frequentemente vemos reportagens na imprensa que falam sobre os problemas causados pela falta do ponto

eletrônico no serviço público. Mesmo que essa não seja a realidade total do Municipio de Santa Teresa e preciso

considerar que funcionários que faltam ou chegam frequentemente atrasados ao trabalho prejudicam o atendimento
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à população, causando prejuizo aos cofres públicos. Além disso o controle eletrônico pode reduzir os custos

facilitando os cálculos e pagamentos das horas correspondentes trabalhadas, pois não será mais necessários

lançamentos manuais.

Também foi solicitado a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos as Fichas Financeiras destes

servidores e foi constatado que o Município paga o maximo de 40 horas extras por mês, independente da
quantidade de horas extas realizadas naquele período, o que deixa claro que os servidores que extrapolam o limite

de horas extras permitido em Lei possuem uma grande quantidade de horas a serem pagas ou compensadas.

No que se refere ao pagamento de horas extraordinárias. no levantamento feito constata-se falta das caracterlsticas

básicas para a realização de hora extra. que são as iustificativas adequadas em situações excepcionais e

temgorárias.

Segundo a Lei nº 1800/2007 - Estatuto dos servidores públicos do município de Santa Teresa:

Art. 99 -— Somente será permitido serviço extraordinário para atender a
situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, podendo ser

prorrogado por igual perlodo, se o interesse público exigir, conforme se dispuser em regulamento.

5 1ª - O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia imediata que

justiticará o fato.

As horas extras devem ser previamente autorizadas pela autoridade competente, bem como precedida de

justificativa, devidamente encartada em processo administrativo da despesa para atender a situações excepcionais

e temporárias.

Porém o que foi constatado são pagamentos de horas extras, através de documentos falhos ou incompletos,

realizadas com habitualidade além da jornada permitida por lei, causando uma sobre jornada de trabalho.

53.4 Hora extra não pode ultrapassar duas horas diárias

Segundo artigo 99 da Lei nº 1300/2007:

Art. 99 — Somente será permitido serviço extraordinário para atender a
situações excepcionais e temporárias. respeitado o limite máximo de 02 (duas! horas diárias,

godendo ser grorrogado gor igual período. se o interesse público exigir. conforme se disºuser em
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regulamento.

O trabalhador que ultrapassa a jornada normal fixada por lei, convenção coletiva, norma ou contrato individual de

trabalho deve receber a chamada hora extra. Mas existem diversos requisitos para que elas sejam pagas.

Foi questionado ao Secretário adjunto do Fundo Municipal de Saúde a existência de Banco de Horas
regulamentado no Municipio, sendo-nos informado apenas a que a Secretaria está regulamentando um Decreto.

não existindo qualquer outra portaria ou acordo que discipline o banco de horas.

Conforme a escala de trabalho dos motoristas de Ambulância, a duração normal do trabalho é de Plantão de 24

horas por 72 horas de descanso.

Se houver necessidade imperiosa, esse período pode ser prorrogado, conforme explica o juiz do Tribunal

Ragionai do Trabalho da Paraiba, Marcello Maia:

"Já no artigo 61 da CLT, há a previsão de que as horas extras também podem ser exigidas do empregado

na hipótese de necessidade imperiosa, seja por motivo de força maior, seja para atender a realização ou a

conclusão de serviços inadiáveis. ou cuja execução possa acarretar a presença do manifesto. Nesse caso.

a prorrogação não pode ser superior a 12 horas a jornada tota ".

Como se observa, ha exceções, porém bem específicas, de necessidade imperiosa. que seja por motivo de força

maior, não podendo ultrapassar a jornada de 12 horas.

Há também que se destacar que em alguns casos, por exemplo, os motoristas de Ambulância, o caráter reiterado

e habitual da despesa em comento, chegando em alguns casos a fazer mais de 24:00 horas extraordinárias por

dia jPiantãoj, iniciando suas atividades as 19:00 da noite de um dia e largando as 21:00 da noite do outro dia,

totalizando 26 horas de jornada de trabalho em um plantão, seguido de outro realizadº no ª_anterior, sem

descanso adequado. a qual alem estar totalmente fora das normas, esta colocando em risco a segurança dos

pacientes, situação que evidencia a falta do adequado planejamento pela Administração no manejamento do seu

quadro de pessoal, o que poder ser evitado realizando a contratação de mais motoristas para suprir esses plantões

que Hcarn descobertos.

Com base no Art. 4" da CLT - Considera-se como de serviço efetivo o periodo em que o empregado esteja à

disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente

consignada.
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Portanto a legislação e clara, estando o servidor a disposição, caracteriza efetivo exercício, logo, o pagamento das
horas extras e devido.

v” Para efeito de informação, vale informar que no tocante a concessão de hora extra para servidores que
ocupam cargos em comissão, entendemos não ser possível, tendo como base, o

entendimento do proprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Tribunais de Contas dos Estados, doutrina e

jurisprudências dos Tribunais, conforme será analisado.

Eis o entender esposado pelo Conselho Nacional de Justiça:

- A natureza dos cargos comissionados é de estreita proximidade, ampla
confiança e até mesmo relação pessoal com a autoridade a que se está
vinculado, nesse norte, o direito a percepção de horas extras não deve existir.

- Ademais o controle de horário não ocorre ordinariamente, e se existe, se da somente pela chefia imediata,
não ensejando a fiscalização eletrônica dos horários de entrada e saída dos servidores.

- O pagamento de horas extras pressupõe a prestação de labor diário que excede & jornada habitual de
trabalho, ensejando, em contrapartida, retribuição pecuniária. Se não há, em regra, adequado controle de
horário inviável resta o pagamento extraordinário.

Consoante se observa dos entendimentos acima expostos, os servidores ocupantes de cargos em comissão não
podem perceber horas extras, pois tal procedimento é incompatível com a natureza do cargo que ocupam, haja
vista que demanda dedicação em tempo integral, baseado em estrita relação de contiança.

6. RECOMENDAÇÓES:

Orientamos e entendemos ser de suma importância, que o Fundo Municipai de Saúde juntamente com a Secretaria

Municipal de Recursos Humanos desenvolva o quanto antes uma Instrução Normativa para Horas Extras e

adicionais, estabelecendo formas e critérios bem definidos para a sua concessão.

A falta de controle no total de horas trabalhadas também podem trazer sérios prejuizos à saúde dos seus

servidores, por trabalharem alem da jornada de trabalho sem o devido descanso conforme orienta a legislação. Um

motorista ou qualquer outra profissão que trabalhe acima dos limites permitidos na legislação, além de trazer

possiveis passivos judiciais futuros ao Município, esta colocando em risco não só a sua vida, mas a de quem

depende desses serviços. consequentemente o interesse público que é o bem estar da coletividade, tica
prejudicado.

ºrientamos ao ordenador de despesa que adote providências 0 quanto antes, para que sejam sanadas as
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irregularidades apontadas e que utilize o sistema de Ponto por todos os servidores da Saúde. pois permite controlar

eficientemente o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores, inclusive precedida de iustificativas.

devidamente encartada em processo administrativo da despesa para atender a situações excepcionais e
temporárias das horas extraordinárias.

Recomendamos que o Fundo Municipal de Saúde contrate motorista para cobrir as férias e demais afastamentos.

Entendemos que se o municipio possui 12 motoristas trabalhando em escalas normais de trabalho. e cada um

deles tira férias em um mês do ano, o Motorista Repositor trabalhará mensalmente nessas escalas. não havendo

necessidade de trabalho extraordinário em quantidades nao permitidas por lei. O que deve ser feito por parte do

município é um controle e monitoramento dessas escalas de trabalho e de férias, de forma que os servidores se

organizem para que o plantão não fique descoberto.

7. CONCLUSÃO:

Desta forma, avaliam-se os controles internos tanto para concessão de Diárias como para realização de Horas

Extras como insatisfatórios dentro dos quesitos levantados, pois não atendem adequadamente as políticas e

procedimentos e as práticas aceitáveis de administração, indicando deficiências que prejudicam diretamente a

consecução dos objetivos, necessitando assim de correção imediata dos pontos ievantados.

É o parecer

Santa Teresa—ES, 29 de Agosto de 2019.

Margareti A. Novelli Cosme

Controladora Geral Interno

os - IN 0512015 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

9533 Processo Órgão thieto Achado situação
03 OM.-46252019 Saúde Analisar os procedimentos e ações da lnstruçâoVerificamos a necessidade Em

Normativa, inspecionando através da análise as e que seja elaborada umaiandamento
suas atividades e funções, gerando informaçõesnova versão da Instrução
que facilitem a tomada de decisão dosNormativa, de forma a
responsáveis pela supervisão ou pela iniciativanormatizar e disciplinar o
de ações corretivas, visando soluciona procedimentos do
problemas ou preveni-los, evitando demandas rabalhos da Atençã
desnecessárias e infrações administrativas. Primária à Saúde do Fund

Municipal de Saúde d
Municipio de Santa Teres

ES.
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA [NSTRUÇÃO nORMATIvA Nº_06]2016 VERSÃO 02
no SISTEMA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE

1. INTRODUÇÃO:

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, exercicio de 2019, esta Unidade Central de Controle

interno realiza inspeções nas Instruções Normativas das Unidades Administrativas da Prefeitura

Municipal de Santa Teresa - ES.

Atendendo ao Cronograma do Plano, apresentamos o Relatório de Inspeção da Instrução Normativa

nª 06/2016 Versão 02 do Sistema de Saúde Pública da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES,

que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a realização de trabalhos da Atenção Primária à

Saúde do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Santa Teresa — ES.

0 trabalho foi realizado nos meses de julho a setembro de 2019, com visita In loco na Secretaria

Municipal de Saúde, na Gerência da Atenção Primária e em algumas Unidades de Saúde da Família.

Foi usado o método de questionário/entrevista desenvolvido de acordo com as responsabilidades e

procedimentos elencados na Instrução Normativa acima mencionada e pontos de controle que são
adotados.

O objetivo do levantamento é analisar os procedimentos e ações da Instrução Normativa,
inspecionando através da análise as suas atividades e funções, gerando informações que facilitem a

tomada de decisão dos responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas. visando

solucionar problemas ou preveni-Ios, evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas.

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão dos trabalhos. Os procedimentos para

execução do levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da

unidade inspecionada e abrangeram suas áreas de atuação. As informações foram coletadas através

de entrevista a Secretaria Adjunta de Atenção Básica e Vigilância em Saúde do Município de Santa
Teresa — ES.

2. BASE LEGAL:

E. A Constituição da República Federativa do Brasil;

II. A Lei Complementar 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal;

III. A Lei 8666/1993; Licitação e Contratos;
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IV. A Lei 973/1990; Lei Orgânica Municipal;

V. A Lei 11.350/2006, que regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saude e de

Agente de Combate às Endemias;

VI. A Lei Municipal nº 1.713/2006, que dispõe Sobre a Criação de Empregos Públicos para a

Contratação de Agentes Comunitários de Saúde;

VI]. A Lei Municipal 2415/2013, Sistema de Controle interno;

Vlli. A Lei Municipal 161512005 que dispõe sobre o Programa Saúde da Família.

3. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÓES:

A Unidade Central de Controle Interno para obter mais informações e esclarecer dúvidas
relacionadas ao assunto tratado na instrução Normativa, encaminhou à Gerência de Atenção

Primária em Saúde perguntas que foram respondidas pela mesma e fazem parte deste Relatório.

Abaixo as perguntas encaminhadas por e-mail a Gerência de Atenção Primária em Saúde.

1) Quantas equipes de Estratégia de Saúde da Família Atenção Básica existem no Municipio,
incluindo o MASP?

2) Quais são os profissionais que compõem cada equipe da Estratégia de Saúde da Família e o
NASF?

3) Em quais localidades estão essas equipes formadas?

4) Quais são os procedimentos iniciais no atendimento de um cidadão numa Unidade de Estratégia
de Saúde da Famllia?

5) Identificada a necessidade do paciente ser encaminhado a um especialista, quais os
procedimentos adotados pela Atenção Básica?

6) Como está sendofeito o controle e desenvolvimento do Programa Nacional de Melhorias do

Acesso e de Qualidade da Atenção Básica - PMAQ, da Auto avaliação para Melhoria do Acesso e

Qualidade da Atenção Básica (AMAQ—AB) e dos projetos do Ministério da Saúde?

7) Como está sendo feito o controle de distribuição de medicamentos da Farmácia Básica? Favor

encaminhar formulário (s) de controle em anexo (se houver).
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8) Como está sendo feito o controle de atendimento da Odontologia nas Unidades de Saúde? Favor

encaminhar formulário (s) de controle em anexo (se houver).

De acordo com as informações fornecidas pela Gerência constatamos que o Município possui

09 (nove) Equipes de Estratégia de Saúde da Família e 01 (uma) do NASF—AB.

3.1. Unidades de Estratégias de Saúde da Família no Município

Relacionamos abaixo as localidades onde existem as Unidades de Estratégia de Saúde da Família,

com a relação das funções dos profissionais que executam suas atividades nas referidas Unidades.

1) ESF de Alto Caldeirão — Av. José Daleprane, sin - Distrito de Alto Caldeirão — Santa Teresa
— ES.

2)

3)

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

02 (dois) Técnicos de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucal.

ESF Alvorada ! Aparecidinha - Av. Barão Orlando Bonfim, nº 789 — Bairro Vila Nova —
Santa Teresa - ES

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

02 (dois) Técnicos de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucal.

ESF Centenário ! Penha —- Av. Darly Nerty Vervloet, nº 446 —- Centro — Santa Teresa - ES

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

02 (dois) Técnicos de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucal.
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ESF de Centro ! Lombardia — Av. Darly Nerty Vervloet, nº 446 - Centro — Santa Teresa —
ES.

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

02 (dois) Técnicos de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucal.

ESF de Santo Antônio do Canaã - Rua Projetada, sin — Vila Colibri — Distrito de Santo
Antônio do Canaã — Santa Teresa - ES.

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

03 (três) Técnicos de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucal.

ESF de São João de Petrópolis — Rua do Comércio, sin — Distrito de São João de

Petrópolis -— Santa Teresa — ES.

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

03 (três) Técnicos de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucal.

ESF de São Lourenço — Rua Coronel Bomfin Junior, sin — Centro —- Santa Teresa — ES.

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

02 (dois) Técnicos de Enfermagem;

CI'I (um) Auxiliar de Saúde Bucal.

ESF de Várzea Alegre — Rua Maria Assunta, sin — Distrito de Alto Santa Maria - Santa
Teresa — ES.

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;
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02 (dois) Técnicos de Enfermagem;

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucai.

9) ESF de Vila Nova - Av. Barão Orlando Bonfim, nº 789 — Bairro Vila Nova - Santa Teresa
— ES.

01 (um) Médico;

01 (um) Dentista;

01 (um) Enfermeiro;

02 (dois) Técnicos de Enfermagem:

01 (um) Auxiliar de Saúde Bucal.

10) Equipe do NASF-AB

01 (um) Fisioterapeuta;

01 (um) Psicólogo;

01 (um) Educador Físico;

01 (um) Farmacêutico;

01 (um) Nutricionista.

3.2. Dos Trabalhos da Gerência de Atenção Básica à Saúde

De acordo com o relato do Gerente da Atenção Básica à Saúde, as principais demandas recebidas

são oriundas das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs). Os casos não resolvidos pela

Gerência são distribuídos para outros setores da Rede Municipal de Assistência a Saúde.

Outras funções da Gerência da Atenção Primária à Saúde são: A Elaboração, o Controle e Avaliação

de Planos de Ações para as Estratégias de Saúde da Família; da Saúde da Mulher; da Equipe

Multidisciplinar do Núcteo de Apoio a Saúde da Família e da Farmácia Básica — NASF—AB.

A Equipe Multidisciplinar do NASF-AB é composta por 01 Fisioterapeuta, 01 Educador Fisico, 01

Farmacêutico, 01 Psicólogo e 01 Nutricionista.

Exemplo de 01 (um) Plano de Ação e o Plano de Hiperdia, que dispõem sobre o controle e prevenção

da Hipertensão e Diabetes, onde uma Equipe Protissional Multidisciplinar acompanha os pacientes.

Sendo identinoado pela Equipe Profissional algum paciente do grupo de controle que apresentou

alteração em seu quadro clínico, 0 mesmo será encaminhado pela equipe para a devida
especialidade e tim de estabilizar a situação.

Rua Darly Ne/ty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
TeleF-ax: (27) 3259—3900 —- CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Outras atividades desenvolvidas pela Gerência da Atenção Básica são as ações administrativas,

como a elaboração de memorandos para viabilizar a contratação de servidores, conforme a

necessidade de cada equipe pertinente a Atenção Primária, elsolicitar dados aos setores vinculados,

para a elaboração de orçamentos de materiais necessários para o exercício, em conjunto com as

equipes que compõem o Setor de Atenção Primária.

O Núcleo de Apoio a Saúde da Família é composto por uma equipe multidisciplinar que atua dentro

das diretrizes relativas a Atenção Primária a Saúde. como por exemplo:

. Ação interdisciplinar e Inter setorial;

- Educação permanente em Saúde dos pronssionais e da população;

. lntegralidade;

' Participação Social;

' Educação Popular;

. Promoção da Saúde e Humanização.

3.3. Principais Sistemas e Indicadores da Atenção Básica 3 Saúde

3.3.1 SiSCAN — Este sistema é uma versão em plataforma web que integra os Sistemas de

informações do Câncer do Colo de Útero (SlSCOLO) e do Câncer de Mama (SISMAMA) implantado

em 30/10/2012 pelo Governo Federal. Este Sistema tem por objetivo; enquanto ferramenta de

Gestão, fortalecer as ações de controle e prevenção desses cânceres.

O SISCAN gera dados que subsidiem o monitoramento e a avaliação. Por meio dos relatórios o

Gestor pode:

Conhecer a distribuição dos exames de colo do útero e da'mama para organizar o acesso à rede de

serviços, contribuindo para a escrituração das redes de assistência a saúde e otimizando a utilização

dos recursos.

Tela de agendamento de Exame (Mamografia)
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3.3.1 SISPACTO - é um Sistema pactuado entre os Municipios e o Estado do Espírito Santo. O

objetivo do Sistema e acompanhar as metas sobre Vigilância 9 Atenção Básica à Saúde. Exemplos
de Indicadores desse Sistema: Mortes de Mulheres no Período Fértil, mortes de recém nascidos e
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pactuação de exames (Exemplo Ultrassonografia — no período de um ano 30 (trinta) por cento das

mulheres do Município devem fazer esse exame).

3.3.2 E-SUS (Estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações

da Atenção Básica à Saúde) — é o Sistema Base da Atenção Primária a Saúde. Nele consta

inúmeros dados, desde o Cadastro da População e dos Profissionais da Saúde dº Município até os

Relatórios de Atendimentos dos profissionais em determinado período.

Abaixo alguns relatórios disponibilizados pelo Sistema E-SUS

Ficha de Atendimento Odontológico Individual
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Relatórlo do e-SUS
"+:... - Ficha de atendimento odontolõglco Indlvldual - Sintétlco

FIM-ca.: Dªia lnlcill: DHOBQD'W Dlu Flnll: DBHDRCHQ

!,Rés'úiªhª'íªêfiífõ'õúíâ
Regla-uol Mamma-do:
Ranulfº: nan Idanliiadn:

ÉDá'ªBÉÍâêªr'àlE'
Gestante
Psalm-ma com naoossldnde: env—ela!;

Tuma: :
Manha
Tarde
None-
Nlo Informada

?meéiietárla .. ;:
Manos da 01 nm:-
01 uno
02 anºs
os anos
04 anos
Dã n DD nua!
1D a 14 anos
15 a 19 ano:
20 .- 241 BHD.
25 n 29 .no-
30 à 34 unos
35 n 39 anos
ID . 44 Inn-
45 : 49 anus
50 a 54 ªnos
55 n 59 anos
eu a 64 ineo
65 n 69 ano-
70 a 74 anos
15 a 79 anos
Eu ou n'ªi-II IND!
Não mmm-nado

(565562?
Femlnu
Masculino

'LàéàÍLdé-ªàtêhalí'níííitíi
Domlnrllo
Escola ! Cruel“:
Instiwiçlu ! Abriga
Polo (Academia da saude)
Rua
UBSUnidade mdw-l 0Unidade primanal uu mnglnnruf. U . 0%Unidad: andandue-livu' ' O ' 0%ºutro! |J DM:Nlo [Mom-ao n' ' 0%mpb Bªnª-illª“ ' É?
:unliulh Juana-cla
Escuta Inicial ! ÚHthlçªO
Canwlla nu dla
Atendimento du urglncil
Nin Inform-da.Tibo-d'q-"cõn'sª'uuà ,Primal" conlulu cachimbº!“ programática D 0%Consult. da returno em ndanlulngll 1 37%Consulun da manuel-içªr: erá odontologia 1291 65.33“a um,na:. lnlormndo
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., QuantidadeAbsoesso denrealveoiar ºAlteração em tecidos moles ÚDor de dente ºFendas ou fissuras IabiopaIatais ºFlunrose dentária moderada ou severa , º 0%Traumatismo dentoelveofer 0Não Identificado ºNão Informado 1319
Acesso a polpa dent a e' medicaçãº (por dente) , » BO 6.07%Adaptação de Prótese Dentária O 0%Aplicação de, canoetátíco (por dente) 51 3.87%Aplicação de selanle (por denle) 287 21,76%Aplicação tópica de Mar (indíviduai por sessão) * _577 43,75%Capeamento pulpar 40 SLI-3%Cimentação de prótese dentária, ? 0.53%Curativo de demora e.! ou sl preparo biomecânico 322 24 «31%Drenagem de abscesso . 1 0.08%Evideneiecão de placa bacteriana 69 5.23%Exodonple de dente declduo * , 71 5,38%Exodonlia de dente permanente 151 11 .45%Instalação de prótese dentária . 1 0.08%Moldagem dento-gengival p! construção de prótese dentária O 0%Pratilaxla ! Remoção de pIaoa bacteriana - 517 39,2%Pulpolomfa dentária o (1%Radiogràflª Períapicáh' Interproximal * 201 15,24%
Raspegem alisamento e polimento supragengivais (por sextante) 1900 “14,05%Raspagem alisamento eubgengivals (por sextante) _ 777 58,91%Restauração de dente decídua 325 24,72%Restauràçãode dente permanente anterior _ . 597 45.26%Restauração de dente permanente posterior 902 68,39%Retirada de penha de' cirurgias básicas (por paciente) _ 70 5,31%Selamento provisório de eavIdade dentárla 280 21,23%Tratamento de alveaiite . _ 2 0,15%Ulotomial UIectomia 5 0.38%
(SIGTAP)—ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA « 13 0.99%(SIGTAF') GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) 56 4.25%(SIGTAP) AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL 0 0%
(SIGTAP') AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA () 0%
(SIGTAP) ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇAO BASICA O 0%
(SIGTAP) RASPAGEM CDRÚNDRADIÇULAR POR SEXTANTE O 0%(SIGTAP) AJUSTE OCLUSAL " " O 0%(SIGTAP) DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS O 0%
(SIGTAF) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA EXCETO O 0%(SIGTAP) CURETAGEM PERIAPICAL 82 6,22%(SIGTAP) GENGIVECTOMIA PDR SEXT ANTE [) 0%
(SIGTAP) AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL. O 0%
(SIG-TAP) PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTIDA 29 2,2%
(SIGTAP) CONSULTNATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENÇÃO BASICA O 0%(SIGTAP) OBTURACAO DE DENTE DECIDUO O 0%Outros Precedímemes 889 10,71%Tota! de Procedimentos , » — 8303 100%
Escova dental
Creme dental
Fio dental
Não Informadp "

Total de Fichas Consultadae: 1319
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Ficha de Cadastro Individual

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Relatório do e-SUS
Ficha de Cadastro Individual - Sintético

Filtros: Data Inicial: emanam uma Final: osnorzmg

_ _ 53,72%Maculino 7228 46,26%* O 0%Não Informada

ro
Naturalizada
Estrangeiro
Não Informado

Pré—Escala (exceto CA)Classe de Alfabetização - CA 255Ensino Fundamenml 1' 'a 4' série ' 31.59Ensino Fundamemal 5ª a- série 3014Ensino Fundamental“ Completo ' 715Ensino Fundamental Especial 62Ensino Fundamental EJA - séries iniciais (supletivo 1' B 4“) 18?Ensino Fundamental EJA - séries finais [supietivo 5ª a a') 104Enslno Médio. Médio 2ª Clclo (Cientltíco. Técnico stc.) - * _ 3484Ensino Médio Especial OEnsino Médio EJA (supletivo) ' * ' 7-7Superior. Aperfeiçoamento. Especialização. Mestrado. Doutorado 1255Alfabetização para Admins (Mobmleth 73Nenhum 1 039
1115Não Infor-mário

ªfinal.; o;
Empregador
Aseal'aríada com Carteira de" TrabalhoAssalanado sem Carteira de Trabalho 4.77%Autônºmo com Previdência Sºcial 3.24%Autônomo sem Previdência Social 3,46%Aposentado/Pnncíanisata 11.74 %Desempregado 3,9%Não Trabalha _ 3581 23.44 %Servidor PúbiinolMiIiIar 1 DIO 0.54%Ou1ros _ . 1537 9.84 %

3147 20,1 5%Não Informado

":Pó'ríãdô'rdeªNeceBSIdades Specials .. .. hªáfitíãªfâAuditiva * - 58 0.37%Física 156 1%Intelectual/Cognitiva * ' " 65 ' 0.42%Visual 151 0.97%Outras * - - — — 54 0,35%Não Tem Deficiência 15135 983%' - _ “_ _ » ,_ * í“ , ' * . ao ' 0%Não InformadoªL _ -. , Quáãtldâd
udança de Terrírórm

Óbito

208 ,Tabagista 997 _ 5.38%Usuário de Alceni 903 5.78%Usuário de Outras Drogas ' _ _ ' ' ' ' ' 175 1;12%Hipertensão Arterial 2932 1 3,77%Diabetes — 521' ,_ _ 5,26%Teve de AVC ! Derame 141 0,9%Teve de Infame * ' ' ' ' 105' 0.67%Hanseníase 4 0,03%Tuberculose. 9 0,06%Câncer 141 0,9%Acamado ' A _ 5d 0.35%
Ierça—Ieira 55 de õulubro ªs 5515 55:31 AM Ficha de Cadastro |nd|vndual - Sintallm Pagina 1 de 2
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«S',

lª”?! maggiº—'Domiciliado 257 1,65%lnlernado nos Últimos 12 meses 454 2,91%
Tratamento com Psiquiatra] Internação por Saúde Mental 314 201%Uso de Plantas Medicinais _ 430 2,75%Práticas Inlegralivas e Complementarã 250 15%infomaram Outras condições de Saúde ' 0 0%

ªúahtíjdadgªf ' '. ' %
165 1,06%Peso Adequado - 12813 82,03%Acima do Peso 1835 11,75%

ÉDãênÇ'ªREsZDirãtóna NóiªRulma.
Asma '
DPOC ! Efrsema

Outro _
Não Sabe

Não Tem Doença Respiratória
Não Informado

.. B,.d.í__,.
Insumiênm Cardíaca
Outro

NãoSabe

Não Tem Doença Cardíàca
Não Informado

. cu.-m.

Insunmencla Renacun-o' -. 105 0,67%Não Sabe . ' 22 014%Não Tem Doença Renal 0, 0%Não Informado 15463 99%< 6 meses ' _ 0 0%6 a 12 meses 0 0%1 a 5 anos » 0 0%> 5 anos 0 0%Não 551%: Em Situação de Rua » 15619 100%Não Informado 0 0%
Total de Fichas Consultadas: 15619
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Relatório do e-SUS
. Relatório de Atendimento Individual

Filtros: Data Inicial: 011'00I2019 Data Final: 0011032019

ªRéãªúinõi'ãêêfõíõâ'ú'tíâ'
Registros identificados (com CNS)
Registros não identificados (sem CNS)

a;

96,21%
3.79%S o:Femina 88.16%Mascufino 4026 31 ,84%

Manhã , ' * , 91.16 72,09%Tarde 3529 27,91%Malta 0 0%Não informado o' 0%
Consulta agendada programada/Cm a ocon nua e .Cºnsulta agendada 3564 28.19%Escuta iniciaI ! Orientação . _ 0 0%Consuita no dia 8891 70,31%Atendimenio de urgénaia _ ' , . 2 0.02%

Unidade móvel 0Rua 0Domicílio 0Escola ! Creche 0 0%Outros » 0 0%Polo (academia da saúde] 0 0%Instituição IAbrigo _ 0 0%Unidade prisional ou congénere 0 0%Unidade sºcioeducativa 0 0%

HospitalarEspecializado 0 0%Outros , _ 0 0%0 0%Total de Encaminhamentos

TotaI de Fichas Cunsultadas: 12645
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3.3.3 SIS-PRENATAL (Sistema de Acompanhamento de Gestantes) — Este sistema foi Finalizado

pelo Governo Federal por não possuir a viabilidade de unificação dos Sistemas. No momento os

dados sobre Pré-natal estão disponiveis no Sistema de Gestão em Saúde Consultarma MV. que e o

Sistema utilizado pelo Municipio.

3.4. Dos Procedimentos Iniciais no Atendimento ao Cidadão

De acordo com o Gerente de Atenção Primária em Saúde, os procedimentos iniciais de atendimento

ao cidadão nas Unidades de Estratégias de Saúde da Familia. iniciam com o acolhimento e a escuta

qualificada do mesmo. O cidadão é atendido na recepção da Unidade por um servidor da Saúde

(Técnico De Enfermagem, Auxiliar Administrativo ou outro membro da equipe) onde o mesmo irá

redirecionar o usuário ao serviço adequado dentro da Unidade de Saúde.

Esses serviços podem ser entregas de medicamentos na Farmácia Básica. agendamento de

consultas com o médico, agendamento de exames realizados na própria Unidade. curativos.

agendamento odontológico e demais serviços voltados a saúde da Familia.

Caso o profissional de saúde. médico ou enfermeiro. após detectar que o usuario necessita de

atendimento especializado, este irá coletar todos os dados do paciente, ou seja, triagem, histórico,

situação atual e exames, e encaminha-Io via sistema para a especialidade que necessitar. Abaixo

Tela do Sistema utilizado pelo Municipio apara agendamento de consultas.

' lãsãlx_..éõãnmo="_“mvsc'“time"-“úmwãããíóbnnã4 " ' ' ' ' ,' mºªgem" _. _.: lsã—mummcns'mawwaú ' _ ......,.._. , " *_* _ _ if";

513 + ª? seems: m _ . .' BEM.»... E.,. Hªmm "" , ..
= : . _ , ,. ._ . , ,, ,. , ,, , : Wang : in,“ ? “trícmações atm VAGAS
:; Dam Sªg m Qua Qui Sex Sáb : , . .. _. . Wºw” ,' |

» *» Velmª
' VIS “7 m'“
É Vu Vi; "':5 P'ze. Vac :

:Í n Efa—.a: := Cancela: ªm “ªº" :' ' ' PREFEITURA nenmpat os ski—mà Tm ' esr— mmo VILA now armam - El-l
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Tela da Agenda de Atendimento de Consultas da Profissional de Enfermagem

ªªi-'- — 55: » L— "m'ª Sª'-“Tª 759554 « ] ;_1,1/og.r;,o_iig____iªà tomou | 12359 ? Eªiçcndnmm '- — 5 'mmm " , mo *
, i____551. 1 ª., ___Euz'MlGELA casam os souv- xnucsq _ 95091625735'7754: g - itu-33565 ENFEPHEERO DA ETRATÉGIA os saúde DA FN—lÍuA 225555 | * , fª “ªmª

, assessoram) ? uma 335771435? :moousmm nom)
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No Municipio de Santa Teresa os serviços de ginecologia, cardiologia, nutrição clínica. fonoaudiologia

e pediatria, o profissional da Estratégia de Saúde da Familia tem acesso livre e direto através de

sistema informatizado, a agenda dessas especialidades, encaminhando o cidadão de acordo com a

necessidade. Nos casos que necessitarem de outras especialidades, os pedidos são direcionados ao

Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, que faz a classificação conforma o quadro

clinico do paciente.

3.5. Dos Procedimentos da Farmácia Básica

As atividades da Farmácia Básica conforme perfil epidemiológico e base cientifica atual são a

padronização de medicamentos, o suporte à prescrição médica ou odontológica, conforme DGB —

Denominação Comum Brasileira, Análise do registro do medicamento no Ministério da Saúde.

Segundo o Gerente de Atenção Básica 0 controle de medicamentos e feito via sistema informatizado

Consulfarma MV, onde a movimentação parte do estoque de origem para o paciente, conforme tabela

abaixo.

Teia da Saida de Medicamento do Estoque para o Paciente
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Abaixo tela do Relatório do Estoque de Medicamentos por Lotes e Validade do Almoxarifado
da Farmácia Básica
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Relatório de Estoque
Lotes & Validades por Unidade
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3.6. De Controle no Atendimento da Odontologia nas Unidades de Saúde

.
A marcação de consultas e procedimentos e realizada na Unidade de Estratégia de Saúde da

Família, pela Odontologia através do Sistema de Informática Consulfarma MV. Segue abaixo as telas

dos Sistemas referentes às atividades executadas no Setor de Odontologia dentro das Unidades de

Estratégias da FamIIia.

Teia de Plano de Tratamento.
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Tela de Descrição de Procedimento Odontológico
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3.7. Da Visita em Unidade de Estratégia de Saúde da Família

Como parte do trabalho de inspeção na instrução Normativa de nº 00612016 - Versão 02 do Sistema

de Saúde do Municipio de Santa Teresa, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a

realização dos trabalhos da Atenção Primária à Saúde do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de

Santa Teresa - ES. realizamos visita na Unidade de Saúde da área Centro ! Lombardia, e verificamos

as funções do Sistema informatizado de agendamento de consultas. procedimentos da enfermagem,

de consultas odontológicas e da Farmácia-Básica.

Sobre as funções de agendamento de consultas e de procedimentos relacionados a enfermagem

constatamos junto à Enfermeira Chefe da Unidade que as mesmas estão funcionando em
conformidade com o que foi apresentado pela Gerência da Atenção Primária em Saúde.

3.7.1 Abaixo Tela Demonstrativa do Agendamento de Consulta Médica realizada na Unidade de

Estratégia da Saúde da Família por Sistema informatizado.
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Na Farmácia Básica constatamos que o Sistema informatizado também funciona corretamente, com o

controle das seguintes funções:

. Entrega de Medicamentos aos Usuários;

Controle de Estoque de Medicamentos da Farmácia na Unidade;

Controle de Estoque de Medicamentos no Almoxarifado Geral da Saúde.

3.7.3 Tela Demonstrativa de Entrega de Medicamentos aos Usuários:

mmm. IE.. Amªi?!

3.7.4 Teia Demonstrativa de Controle de Estoque de Medicamentos da Farmácia na
Unidade.
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3.7.6 Tela Demonstrativa de Controle de Estoque de Medicamentos no Almoxarifado
Geral da Saúde:
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No Setor de Odontologia da Unidade de Saúde constatamos junto à Auxiliar de Saúde Bucai que o

Sistema corresponde ao atendimento dos usuários. funcionando de acordo com o que foi
demonstrado pelo Gerente da Atenção Primária em Saúde.

3.7.7 Tela Demonstrativa Agendamento de Consulta Odontológica
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Obs.: ºs Dados dos Pacientes foram apagados das Telas Demonstrativas dos Sistemas por
motivo de Sigilo.

3.8 Das Constatações Finais

Constatamos através da entrevista com a Secretaria Adjunta de Atenção Básica e Vigilância em

Saúde, que houve mudanças nos procedimentos adotados atualmente em relação a Instrução

Normativa vigente, ora inspecionada. Essas alterações ocorreram principalmente na legislação, com

a criação de Novas Portarias regulamentando a Atenção Primária à Saúde.

Identiticamos que alguns Indicadores de monitoramento e controle descritos na Instrução Normativa

foram finalizados (não existem mais) ou foram integrados em um novo Sistema de monitoramento.

Exemplo é o Sis-Prenatal (Sistema de Acompanhamento de Gestantes) que foi finalizado pelo

Governo Federal devido ao fato do Sistema ser Terceirizado, de Empresas Privadas, as mesmas não

conseguiram a viabilidade unificada dos Sistemas. De acordo com o Gerente da Atenção Primária à
Saúde no momento todos os dados referentes à Pré-natal estão sendo monitorados e controlados no

Sistema Consultarma MV, que é o Sistema de Gestão em Saúde utilizado pelo Municipio.

Outro exemplo são os Sistemas Sismama (Sistema de Informação de Câncer de Mama) e o Siscolo

(Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero) que foram integrados ao Sistema Siscan, uma

plataforma web que foi implantada em 30/10/2012, sendo uma ferramenta de Gestão com o objetivo

de fortalecer as ações de controle e prevenção de Câncer de Mama e Câncer do Colo do Útero,

Os demais Sistemas de monitoramento SISPACTO e E-SUS (Instrumento de Pactuação de

indicadores), entre o Ministério da Saúde e o Município de Santa Teresa - ES, encontram-se ativos.

Constatamos também através da entrevista que deve haver alteração o Artigo Bº, Inciso XIII, pois de

acordo com a Secretária Adjunta de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, a solicitação de exames

laboratoriais, radiológicos e de imagem pelos médicos das Unidades devem seguir os protocolos

clinicos especificos de cada enfermidade.

Constatamos ainda que deve haver alteração no Art. 9“ Parágrafo Único da Instrução Normativa,

relatando no texto que as marcações de consultas médicas pelo Setor da Saúde da Mulher são

através do médico e o enfermeiro da Estratégia da Saúde da Familia e não como retrata a Instrução

Normativa hoje, cujo texto relata que as marcações de consultas médicas pelo Setor da Saúde da

Mulher seguirão as mesmas regras do agendamento com médicos especialistas.
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Outro artigo que deve haver alteração na Instrução Normativa é o Art. 10. Alteração esta na
nomenclatura do Núcleo de Apoio, mudando de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde Da Família,

passando a ser chamado NASF — AB (Núcleo de Apoio à Saúde Da Familia — Atenção Básica).

4. REGOMENDAÇÓES

4.1 De acordo com as constatações identiticadas, recomendamos que a Secretaria Municipal de

Saúde elabore uma nova versão da Instrução Normativa de nº 06/2016 — Versão 02. substituindo no

Capítulo IV - Da Base Legal,. as Portarias revogadas pelas novas que regulamentam & Atenção

Primária à Saúde. e altere a Portaria do Artigo Bº - Das Estratégias de Saúde da Família — Inciso IV

por também estar revogada.

4.2 Recomendamos também que seja feita alteração no Artigo 8" — Das Estratégias de Saúde da
Familia - inciso XIII acrescentando no Final do texto a frase uconforme protocolos clinicos especlticos".

4.3 Recomendamos ainda alteração no texto do Parágrafo Único do Art. 9“. alterando o método de

marcação de consultas médicas da Saúde da Mulher, passando as mesmas a serem marcadas pelo

Medico ou pelo Enfermeiro na própria Unidade de Estratégia da Saúde da Familia — ESF, e não como

está descrito na referida Instrução Normativa.

4.4 No Artigo 10 da Instrução Normativa inspecionada sugerimos alteração do nome do Núcleo de

Apoio à Saúde da Familia — NASF para Núcleo de Apoio à Saúde da Familia — Atenção Básica ——

NASF-AB.

5. CONCLUSÃO

A Unidade Central de Controle Interno finalizou a inspeção na Instrução Normativa de nº 06/2016

Versão 02 do Sistema de Saúde, que dispõem sobre as rotinas e procedimentos para a realização de

trabalhos da Atenção Primária à Saúde do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Santa Teresa -

ES.

De acordo com as constatações e recomendações descritas neste Relatório, e diante de todos os

pontos evidenciados, verificamos a necessidade de que seja elaborada uma nova versão da

Instrução Normativa, de forma a normatizar e disciplinar os procedimentos dos trabalhos da Atenção

Primária à Saúde do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Santa Teresa - ES.
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Também recomendamos a adoção de providências em relação ao item 4.2. 4.3 e 4.4.

Encaminhamos este Relatório de Inspeção para a Secretaria Municipal de Saúde, para ciência e

providências de seu cargo.

Posteriormente que o mesmo seja encaminhado ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal para ciência e

manifestação.

Apos todos os encaminhamentos solicitamos a devolução do Processo e esta Unidade Central de

Controle Interno que orientará e acompanhará a elaboração da nova versão da Instrução Normativa.

Recomendamos que depois de elaborada. a Instrução Normativa seja divulgada para os envolvidos

para que tenham conhecimento dos procedimentos a serem utilizados.

Santa Teresa, 18 de outubro de 2019.

Roque Brás Luchi Douglas Luiz Novelli
Analista Público Interno Analista Público Interno

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controladora Geral Municipal

CHECK LIST- INSPEÇÃO DA IN SSP - Nº osrzms - VERSÃO: 02

Da Finalidade - Atenção Primária à Saúde

CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL

Art. 4º — A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe

do Poder Executivo. no sentido de implementação da Unidade Central de Controle Interno — UCCI, do

Municlpio de Santa Teresa, sobre o qual dispõem:
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I. Constituição da República Federativa do Brasil;

II. Lei Complementar 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal;

III. Lei 8.666/1993; Licitação e Contratos;

IV. Lei 973/1990; Lei Orgânica Municipal;

V. Lei 11.350/2006, que regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente

de Combate às Endemias;

VI. Lei Municipal nº 1.713/2006, que dispõe Sobre a Criação de Empregos Públicos para a
Contratação de Agentes Comunitários de Saúde;

VII. Lei Municipal 2.415/2013, Sistema de Controle Interno;

VIII. Portaria 648/GM de 28 de março de 2006 e a Portaria nº 2488/2011, que aprovam a Política

Nacional de Atenção Básica a Saúde;

IX. Lei Municipal 1515/2005 que dispõe sobre o Programa Saúde da Famllia;

X. Portaria 2488/2011 do Ministério da Saúde;

XI. Lei Municipal 2627/2015 cria o prêmio de Qualidade e Inovação (PMAQ/AB) no âmbito

municipal, previsto na portaria1654/2011 (programa de melhoria do acesso e qualidade da

atenção básica), devida aos trabalhadores, equipes e gestão que prestam serviço na estratégia

saúde da família no município;

XII. Decreto Municipal Nº 518/2014 que regulamenta a implementação da Instrução Normativa SSP

Nº 001/2014, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos da Secretaria Municipal de Saúde
de Santa Teresa/ES.

R = Há alterações em Leis e Portarias em alguns Incisos. Não se aplica o inciso XII.Sim( ) | Não( ) I Não se apiica(X )
CAPÍTULO v

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º -— É de responsabilidades do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Santa Teresa. peIa

Instrução Normativa que abrange a Atenção Primária à Saúde, sem prejuízo das demais atribuiçõeslegais: '
I. Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada,

orientando as areas executores e supervisionando sua aplicação;

Sim( ) , |Não(X) INão se aplica( )
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ll. Promover discussões técnicas com as unidades executores e com a Unidade Central de

Controle Interno, para defmir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle, os

respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa;

Sim (X) I Não( ) I Não se aplica( )
Ill. Manter atualizada, orientar as áreas executores e supervisionar a aplicação da Instrução

Normativa;

Sim (X) | Não( ) | Não se aplica( )
IV. Verificar mediante pesquisas quantitativas e qualitativas, a necessidade da aquisição de

hardware e software, para aprimoramento do serviço público;

R = Atribuição do Setor de Tecnologia da tnfonªnação.Sim( ) INão( ) [Não se aptica(X)
V. Disponibilizar informações que possibilitem à Administração Pública o atendimento das

necessidades do cidadão;

Sim (X) INão( ) INâo se aplica( ) A
VI. Promover o uso da tecnologia da informação como instrumento estratégico de gestão e

modernizador da Administração Pública Municipal.

Sim (X) | Não( ) I Não se aplica( )
Art. Bº —- Com—pete às Unidades Executoras do sistema, sem prejuízo das demais atribuições legais:

|. Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações;

Sim (X) ] Não( ) | Não se aplica( )
II. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista,

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento .da eficiência

operacional;

Sim (X) | Não( ) | Não se aplica( )
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III. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo fiel

cumprimento da mesma, em especial quanto aos procedimentos na geração de documentos,

dados e informações;

Sim (X) ] Nãoi ) | Não se aplica( )
IV. Informar por escrito, ao superior imediato ou à autoridade competente, qualquer problema que

impeça a observância ao inciso anterior, bem como a prática de atos irregulares ou ilícitos.

Sim (X) , | Não( ) | Não se aplica( )
CAPÍTULO VI

oos PROCEDIMENTOS

Art. 7º — DA GERENCIA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: Competem à Atenção Primária à

Saúde do Municipio de Santa Teresa/ES, os procedimentos elencados a seguir, sem prejuízo das

demais atribuições legais:

|. A equipe da Atenção Primária recebe e encaminha os processos aos destinos citados no

mesmo, sejam às Estratégias de Saúde da Familia ou aos setores de referência para adoção

de medidas cabíveis ao seu cargo ou setor e para arquivamento, se necessário;

Sim (X) | Não( ) | Não se aplica( )
II. Atendimento de demandas recebidas das Estratégias Saúde da Família, Saúde da Mulher,

Equipe Multidisciplinar do Núcleo de Apoio de Saúde da Familia, equipe de Saúde Bucal e

Farmácia Básica e demanda livre fora do municipio;

R.: A principal demanda da Gerência são as oriundas das Unidades de
Estratégias da Família,
Que caso necessário são distribuídas para os outros setores da rede.Sim (X) | Não( ) | Não se aplica( )

III. Elaboração de Memorandos para viabilizar a contratação de servidores conforme a
necessidade de cada equipe pertinente à Atenção Primária e informar ou solicitar dados aos

setores vinculados;

Sim(X) - ]Não( ) |Nãoseap|ica( )
IV. Elaboração, em conjunto com as equipes que compõem o Setor de Atenção Primária, de

orçamentos de materiais necessários para cada ano;
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Sim (X) | Não( ) I Não se aplica( )
V, Controlar e monitorar os indicadores abaixo:

a) SISPACTO — instrumento de pactuação de indicadores, entre o Ministério da Saúde e o

Municipio em questão, que mostra os resultados alcançados no ano anterior e a proposta

de meta para o ano em curso;

R.: É um Sistema pactuado entre os Municípios e o Estado. O Objetivo do
Sistema é acompanhar as metas sobre Vigilância e Atenção Básica em Saúde
Ex.: Morte de mulheres no período fértil; de recém nascidos e pactuação
De exames.Sim (X) | Não( ) | Não se aplica( )

b) E—SUS — Estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações

da Atenção Básica em nível nacional; (Anexos I' II e III).

R.: É o Sistema Base da Atenção Primária. Nele consta o cadastro da população
e dos profissionais da equipe.

Sim(X) ] Não( ) | Não se aplica( )
c) SIS-PRENATAL — Sistema de acompanhamento da gestante;

R.: Foi finalizado pelo Governo Federal por não ter a viabilidade de unificação do Sistema. No
Momento dados sobre Prénatal estão disponíveis no Sistema Consultarma do Municipio.

Sim( ) | Não( ) | Não se aplica( X )
d) SISMAMA - Sistema de Informação do câncer de mama;

R.: D Indicador Sismama atualmente está integrado a uma plataforma, outro
Sistema chamado SISCAN.Sim( ) |Nâo( ') | Nâoseaplica( )( )

e) SISCOLO - Sistema de Informação do câncer do colo do útero;

R.: O SISCOLO atualmente também está integgado no Sistema SISCAN.Sim( ) | Não( ) | Não se aplica(X)
VI. Elaboração, controle e avaliação de planos de ações para as Estratégias de Saúde da Família,

Saúde da Mulher, Equipe Multidisciplinar do Núcleo de Apoio Saúde da Familia e Farmácia

Básica;

R.: Exemplo de Plano de Ação é o Plano Hiperdia que controla e previne a Hipertensão e 3
Diabetes dos pacientes. Equipe Multidisciplinar que acompanha as Ações do Plano.Sim(X) ) Nâo( ) | Não se aplica( )
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VII. Controle e desenvolvimento do Programa Naciona! de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica — PMAQ, da Auto avaliação para Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção

Básica (AMAQ-AB) e dos projetos do Ministério da Saúde;

R.: No momento o PMAQ não está em plena atividade, devido ao fato do Município não ter uma
Comissão interna de controle.Sim( ) | Nao(X) | Não se aplica( )
VI". A Gerência de Atenção Primária cabe ainda monitorar e auxiliar na solução de possiveis

problemas vindos dos setores de sua responsabilidade: Equipes de Estratégia de Saúde de

Familia; da Saúde da Mulher; do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia e da Farmácia Básica.

Sim(X) |Não( ) ' |Nãoseaplica( )
Art. aº - DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: o atendimento inicial ao usuário assistido

pelo Sistema Único de Saúde preferencialmente se dará na Estratégia Saúde da Familia que estão

distribuidas dentro da area e micro área do Municipio de Santa Teresa/ES.

|. As Estratégias Saúde da Familia funcionam das 07h às 16h, garantindo o atendimento de

todas as atividades durante um período mínimo de 08 (oito) horas diárias;

Sim(X) ] Nâo( ) I Não se aplica( )
ll. Qualquer medida ou intercorrência que comprometa o funcionamento ou o atendimento aos

usuários, deve ser obrigatoriamente comunicado ao Secretário Municipal de Saúde que

decidirá sobre o funcionamento da Estratégia Saúde da Familia;

Sim(X) ' [Nãol ) |Nâoseap|íca( )
lII. A Estratégia de Saúde da Família, obrigatoriamente, deve disponibilizar em local visível e de

fácil acesso, um painel de informações contendo:

a) Horario de atendimento da Estratégia Saúde da Familia;

b) Relação nominal de profissionais e horários de trabalho;

o) Relação de serviços oferecidos.

Sim ( X ) | Não( ) | Não se aplica( )
IV. O funcionamento da Estratégia de Saúde da Familia, bem como as atribuições e competências

dos profissionais pertencentes ao Programa estão previstos na Portaria 2.488/2011 do
Ministério da Saúde;

] R.: Pois há Nova Portaria em vigor. J
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|Sím( ) |Não( ) |Nãoseap|ica(X)
V. Os atendimentos e as atividades realizadas pelos profissionais de saúde das Estratégias de

Saúde da Familia são prioritariamente agendados, ou por demanda espontânea, conforme o

fluxo da rede, que poderá ser pelo usuário que se deslocou até a Estratégia ou pelos Agentes
Comunitários de Saúde:

a) Caso o usuário se desloque até a Estratégia e não tenha nenhuma atividade agendada, os

profissionais do estabelecimento promoverão o acolhimento do usuario identificando qual

o atendimento o mesmo necessita;

Sim(X ) ] naar ) I Não se aplica( )
b) Se a demanda for de atendimento específico da rotina da Estratégia o usuário será

encaminhado para a consulta médica ou de enfermagem, Coleta de Exame, Farmácia,

lnalaçâo/Nebulizaçâo, Sala de Procedimento e Sala de Vacina, para realização do devido

atendimento.

Sim(X) ' ] Nâo( ) | Não se aplica( )
c) Se, inicialmente, a demanda não for de atendimento específico da rotina da Estratégia, o

usuário será conduzido para uma sala, a fim de que ele possa continuar a relatar a sua

condição de saúde, de forma que seja feita a avaliação do risco biológico e da
vulnerabilidade subjetivo-social.

Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )
d) No atendimento previsto no inciso anterior, a equipe se reunirá e discutirá a situação,

ofertando ao usuário o cuidado necessário no tempo adequado.

Sim(X) | Não( ) , | Não se aplica( )
Vl. O usuário comparecendo até a Estratégia Saúde da Familia e apresentando um problema

agudo ou emergencial, deverá receber atendimento imediato, prioritário ou no mesmo dia,

dependendo da gravidade da situação;

Sim (X) | Não( ) | Não se aplica( )
VII. Nos atendimentos previstos neste artigo, os profissionais da saúde da Estratégia prestarão

assistência ao usuario num tempo em que se considerem os riscos e desconforto do cidadão;
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Sím(X) | Não( ) ] Não se aplica( )
Vlll. Dependendo da gravidade do caso, avaliada pelo médico, o usuário poderá permanecer em

observação na Estrategia ou ser encaminhado para outros serviços, sendo necessário
observar a necessidade de coordenação do cuidado;

Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )
lX. Recebido os atendimentos previstos no artigo anterior, será verificado se o usuário pertence à

área de abrangência da Estratégia Saúde da Familia;

Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )
X. Caso o usuário seja da área de abrangência da Estratégia, os protissionais realizarão a

orientação sobre os serviços ofertados naquela unidade, adiantamento de ações previstas em

protocolos de atendimento, inclusão em ações programáticas da ESF, agendamento de

consultas com os profissionais de saúde, encaminhamento para programas lntersetoriais;

Sim(X) [Nao( ,) lNãoseapIíoa( )
Xl. Passados os primeiros atendimentos com os protissionaís de saúde da Estratégia, o usuário

pode ser encaminhado para os programas especiais fora da Unidade ou para tratamento com

médico especialista;

Sim(X) [ Não( ) | Não se aplica( )
XII. Caso o usuário não seja da área de abrangência no qual recebeu o atendimento inicial,

receberá orientação e encaminhamento para procurar a Estratégia que abrange o local onde

ele reside;

Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )
Xlll. Os médicos da Estratégia só poderão solicitar exames laboratoriais, radiológico e de imagem

(ultrassonograhas);

R.: O Artigo deve ser complementado com a seguinte redação: Conforme protocolos específicos
de cada enfermidade.Sim( ) lNão(X) ]Nãoseaplica( )
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XIV. As consultas e exames com médicos especialistas, procedentes de encaminhamentos feitos

pelos médicos das Estratégias Saúde da Famítia, serão encaminhados pela Estratégia que

originou a demanda para o Setor de Regulação;

Sim (X) | Não( ) I Não se aplica( )
XV. O atendimento odontológico básico será realizado nas Estratégias Saúde da Familia, pelos

Cirurgiões Dentistas e Auxiliar em Saúde Bucal, pertencentes a Estratégia.

Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )
Art. 9º _- DO SETOR DA SAÚDE DA MULHER:

!. No Setor da Saúde da Mulher, a paciente recebera atendimento especializado e realizarão

nela, consultas, exames, o pré-natal com prioridade para gestante de alto risco, podendo este

ser realizado em outros estabelecimentos públicos de saúde municipal.

Sim (X) | Não( ) | Não se aplica( )
Parágrafo Único: As marcações de consultas médicas pelo Setor da Saúde da Mulher seguirão as

mesmas regras do agendamento com médicos especialistas.

R.: A marcação de consulta pelo Setor da Saúde da Mulher é através da própria ESF “médico e
enfermeiro” sendo diferente da marcação de especialistas.Sim( ) |Não( ) lNão se aplica( )
Art. 10 - DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF

I. O Núcleo de Apoio a Saúde da Família não se constitui porta de entrada do sistema para os

usuários. mas sim, atua a partir da lógica de apoio matricial às Estratégias Saúde da Familia;

R.: Houve apenas a mudança do nome do Núcleo de NASF para NASF AB -— Núcleo de Apoio à
Saúde da Família —— Atenção Básica.Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )

Ii. O Núcleo de Apoio a Saúde da Familia deve atuar dentro de algumas diretrizes reiativas a

Atenção Primária à Saúde, a saber: açâo interdisciplinar e intersetorial; educação permanente

em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de território;
integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e humanização.

Sim (X.) | Não( ) I Não se aplica( )
Art. 11 — DA FARMÁCIA BASICA: A implementação da Assistência Farmacêutica será fundamentada

em:
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|. Padronização de medicamentos. conforme perfil epidemiológico e base cientifica atual;

Sim(X) INão( ) |Náoseaplica( )
ii. Suporte à prescrição médica ou odontológica. conforme DCB — Denominação Comum

Brasileira;

Sim(X) |Não( ) ' INãose apiica( )
III. Análise do registro do medicamento no Ministério da Saúde e Certificado de Boas Praticas por

linha de Produção para a forma farmacêutica em questão, emitida pela Agência Nacionai de

Vigilância Sanitária (ANVISA);

Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )
IV. Armazenamento e distribuição de medicamentos segundo normas técnicas;

Sim (X ) | Não( ) I Não se aplica( )
V. Solicitação de aquisição e distribuição conforme previsão de necessidades;

Sim(X) |Não( ) INão se aplica( )
VI. Dispensação, entendida como ato essencialmente de orientação quanto ao uso adequado do

medicamento, realizado pelo farmacêutico ou por profissionai por ele treinado;

Sim(X) | Não( ) | Não se aplica( )
Vil. Educação em saúde quanto ao uso racionai de medicamentos;

Sim (X) | Não( ) I Não se aplica( )
VIII. Orientação quanto à segurança e qualidade de produtos medicamentosas.

Sim(X) |Não( ), INãoseapIica( )
Assinatura: Carla Estela Lima

Função: Secretária Adjunta Atenção Básica e Vigilância em Saúde

Assinatura: Victor Alvaro F. Bregonci

Função: Gerente de Atenção Primária à Saúde

Santa Teresa — ES, 21 de Outubro de 2019.
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Todos os processos se encontram publicado no site oficial do Município: www.santateresa.es.gov.br na Aba— Portal da

Transparência — Portal da Controladoria —Inspeção.

3 - Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado

no exercicio de 2019 no Fundo Municipal de Saúde.

Santa Teresa-ES, 05/02/2020

Margareti Aparecida Novelli Cosme

Controlador Geral Interno
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