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Durante  ano de 2012 foram desenvolvidas atividades na Área de Planejamento - AP 5.3 

pela Organização Social SPDM através da contratação dos profissionais para 

complementação das Equipes de Clinica da Família, visita de acompanhamento as 

unidades pela Supervisoras Técnicas e reuniões com os gerentes das unidades com 

Estratégias de Saúde da Família. Foi dada continuidade as atividades do SAU, Comissão 

de Prontuários e deu-se continuidade ao processo de implantação do prontuário eletrônico 

nas Unidades de Saúde da AP 5.3, bem como acompanhamento dos indicadores de 

produção e qualidade previstos em Contrato de Gestão.  

 

I – Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU  

 

No Ano de 2012, foram abertos 114 processos no SAU e referem-se às Unidades de 

Saúde relacionadas no quadro a seguir. 

 

Relatório de Atividades do SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário 

Contrato de Gestão - RJ - AP 5.3 

Andamento dos Processos nos ano de 2012 

Unidade Abertos Concluídos 
Em 

Andamento 
C.F. Edson Abdalla Saad 1 1 0 

C.F. Sérgio Arouca 1 1 0 

Clinica da Familia Bárbara Starfield 1 1 0 

Clinica da Família Deolindo Couto 9 7 2 

Clinica da Familia Dr. Jose Antonio Ciraudo 10 9 1 

Clinica da Família Edson Abdalla Saad 10 9 0 

Clinica da Familia Edson Abdalla Saad 12 11 1 

Clínica da Familia Emygdio Alves Costa Filho 1 1 0 

Clinica da Familia Helande de Mello Gonçalves (Vieiras) 1 1 0 

Clínica da Família Herbert José de Sousa 1 1 0 

Clinica da Família Ilzo Motta de Mello 2 1 0 

Clinica da Familia Jamil Haddad 1 1 0 

Clinica da Família Lourenço de Mello 7 4 3 

Clinica da Familia Lourenço de Melo 2 1 1 

Clinica da Familia Samuel Penha Valle 3 2 1 

Clinica da Familia Sergio Arouca 3 3 0 

CMS Milton Fonte Magarão 11 11 0 

CMS Milton Fontes Magarão 2 2 0 

CMS Rodolpho Rocco 3 3 0 

CSM Aloysio Amâncio da Silva 2 1 1 

P.S.F. Balneário Globo - CF Valéria Gomes Esteves 1 1 0 
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Unidade Abertos Concluídos 
Em 

Andamento 
P.S.F. Cyro de Melo - Manguariba 3 3 0 

P.S.F. Dr. Cattapreta 5 5 0 

P.S.F. Gouveia - Emydio Cabral 1 1 0 

P.S.F. Prof. Sávio Antunes - Antares 7 7 0 

P.S.F. Ruy da Costa Leite 14 13 1 

Total geral 114 101 11 

Percentual  89% 10% 

 

Do total de processo abertos 79% estavam relacionados com reclamações e 21% com 

Elogios, conforme tabela apresentada a seguir. 

 

Tipos de Manifestações por Unidade, AP 5.3, 2012 

TIPO MANIFESTAÇÃO POR UNIDADE 
- 5.3 Unidade 

Elogio Reclamação Total 
C.F. Edson Abdalla Saad   1 1 
C.F. Sérgio Arouca   1 1 
Clinica da Familia Bárbara Starfield   1 1 
Clinica da Família Deolindo Couto 3 6 9 
Clinica da Familia Dr. Jose Antonio Ciraudo   10 10 
Clinica da Família Edson Abdalla Saad   10 10 
Clinica da Familia Edson Abdalla Saad  1 11 12 
Clínica da Familia Emygdio Alves Costa Filho   1 1 
Clinica da Familia Helande de Mello Gonçalves 
(Vieiras)   1 1 
Clínica da Família Herbert José de Sousa   1 1 
Clinica da Família Ilzo Motta de Mello (Cesarinho)   2 2 
Clinica da Familia Jamil Haddad (Palmares)   1 1 
Clinica da Família Lourenço de Mello  5 2 7 
Clinica da Familia Lourenço de Melo (Vila Alzira)   2 2 
Clinica da Familia Samuel Penha Valle   3 3 
Clinica da Familia Sergio Arouca   3 3 
CMS Milton Fonte Magarão 11   11 
CMS Milton Fontes Magarão 1 1 2 
CMS Rodolpho Rocco 2 1 3 
CSM Aloysio Amâncio da Silva   1 1 
P.S.F. Balneário Globo - CF Valéria Gomes Esteves   1 1 
P.S.F. Cyro de Melo - Manguariba   3 3 
P.S.F. Dr. Cattapreta   5 5 
P.S.F. Gouveia - Emydio Cabral   1 1 
P.S.F. Prof. Sávio Antunes - Antares   7 7 
P.S.F. Ruy da Costa Leite   13 13 

Total geral 23 89 112 
Percentual 21% 79%   
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Os processos abertos no SAU são considerados concluídos após todas as providências 

tomadas pelos gerentes das Unidades de Saúde e setores envolvidos, sendo 

imprescindível o contato direto com o usuário para o retorno à sua manifestação com os 

encaminhamentos realizados e/ou reorientação do usuário, bem como o encaminhamento 

das providências internas necessárias. Estas providências são avaliadas pela equipe 

técnica e Gerência do Projeto da AP 5.3 e se consideradas satisfatórias o processo é 

encerrado, caso contrário o gerente é reorientado para os encaminhamentos necessários, 

visando o fortalecimento do SAU como instrumento de gerenciamento do serviço. No ano 

de 2012 dos 241 processos abertos, 220 foram finalizados, representando 91% do total. 

 

VI – Comissão de Revisão de Prontuário  

 

A Comissão de Revisão de Prontuários da AP 5.3 consolidou os dados levantados pelas 

unidades e suas comissões auxiliares de revisão de prontuários referente os meses janeiro 

a dezembro de 2012, conforme descrito a seguir. 

 

1º Trimestre 2012 

 

• Janeiro/2012 

 

Durante o mês de janeiro foram avaliados 29 prontuários referentes às unidades: CSF 

Edson, CSF Deolindo Couto, CMS Emydio Cabral e CMS Prof. Sávio Antunes. A partir da 

reunião realizada a comissão de prontuários consolidou os dados conforme exposição 

abaixo. 

 

Atendimento do Profissional de Nível Técnico 

 

Em relação ao registro do profissional técnico, foram encontrados apenas dois registros de 

profissionais de nível técnico em prontuários (Técnico de Enfermagem e Técnico em 

Saúde Bucal). Para melhorar este índice, os resultados da análise dos prontuários serão 

apresentados aos gerentes das unidades, que deverão apresentar estratégias para 

melhora do registro.  
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Atendimento Médico 

 

Dos 29 prontuários analisados nove apresentavam registro do atendimento médico nos 

últimos seis meses e 20 não apresentavam registro algum, representando 31% do tal de 

prontuários vistos. 

 

 

 

Dentre os nove que apresentavam registro de atendimento de médico, foram avaliados a 

presença dos seguintes itens: data do atendimento, anamnese, medicação em uso, exame 

físico, exames complementares, hipótese diagnóstica, diagnóstico definitivo, tratamento 

prescrito, visita domiciliar, identificação profissional, legibilidade, uso de caneta 

convencional. O resultado da avaliação destes itens está exposto no gráfico a seguir. 
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Atendimento de Enfermagem 

 

Dos 29 prontuários analisados, 11 apresentavam registro do atendimento de enfermagem 

nos últimos seis meses e 18 não apresentavam registro algum, conforme gráfico a seguir:  

 

 

Dentre os 11 que apresentavam registro de atendimento de enfermagem, foram avaliados 

a presença dos seguintes itens: data do atendimento, histórico, exame físico, diagnóstico 

de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem, visita domiciliar, 

identificação profissional, legibilidade, uso de caneta convencional, conforme gráfico a 

seguir: 
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É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável, segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho de classe. 

 

Atendimento da Saúde Bucal 

 

Dos 29 prontuários analisados, apenas dois apresentavam registro do atendimento 

odontológico nos últimos seis meses e 27 não apresentavam registro algum, conforme 

gráfico a seguir: 
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A comissão entende que o acesso ao tratamento odontológico é mais difícil, por ser um 

tratamento com algumas particularidades (tempo necessário até a alta), além da proporção 

atual de Profissionais Dentistas e a população cadastrada ser menor que a necessária 

para alcançar o amento do acesso e ampliar a assistência. 

 

Dentre os dois prontuários que apresentavam registro de atendimento odontológico foram 

avaliados a presença dos seguintes itens: data do atendimento, anamnese, situação 

odontológica atual, autorização do tratamento, anotação no odontograma, visita domiciliar, 

identificação profissional, legibilidade, uso de Caneta convencional. A presença de cada 

um destes itens está explícita no gráfico a seguir. 

 

 

• Fevereiro/2012 

Durante o mês de fevereiro foram avaliados 37 prontuários referentes às unidades:, CMS 

Emydio Cabral, CMS Sávio Antunes, CSF Deolindo. Quando considerado o item 

identificação do prontuário 100% destes encontravam-se identificados, sendo que a 

comissão de prontuários do território avalia como excelente índice . 

 

Atendimento do Profissional de Nível Técnico 

 

Em relação ao registro do profissional técnico, não foram encontrados registros de 

profissionais de nível técnico em prontuários. Foram considerados dentre estes 

profissionais os Técnicos de Enfermagem e Técnicos em Saúde Bucal.  
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Atendimento Médico 

 

Dos 37 prontuários analisados 23 apresentavam registro do atendimento médico nos 

últimos seis meses e 14 não apresentavam registro algum. O que representa 62% do total 

de prontuários vistos. 

 

 

Dentre os 23 que apresentavam registro de atendimento de médico, foram avaliados a 

presença dos seguintes itens: data do atendimento, anamnese, medicação em uso, exame 

físico, exames complementares, hipótese diagnóstica, diagnóstico definitivo, tratamento 

prescrito, visita domiciliar, identificação profissional, legibilidade, uso de caneta 

convencional. É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de 

cada unidade, avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo 

de preenchimento aceitável. O resultado da avaliação destes itens está exposto no gráfico 

abaixo. 
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Atendimento de Enfermagem 

 

Dos 37 prontuários analisados, 23 apresentavam registro do atendimento de enfermagem 

nos últimos seis meses e 14 não apresentavam registro algum.  

 

 

Dentre os 23 que apresentavam registro de atendimento de enfermagem, foram avaliados 

a presença dos seguintes itens: data do atendimento, histórico, exame físico, diagnóstico 

de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem, visita domiciliar, 

identificação profissional, legibilidade e uso de caneta convencional, conforme gráfico a 

seguir: 
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É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável, segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho de classe. 

 

Atendimento da Saúde Bucal 

 

Dos 37 prontuários analisados apenas um apresentava registro do atendimento 

odontológico, representando cerca de 3% do total analisado. 
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2º Trimestre de 2012 

 

A Comissão de Revisão de Prontuários da AP 5.3 consolidou os dados levantados pelas 

unidades e suas comissões auxiliares de revisão de prontuários referente os meses abril 

maio e junho. Durante este período foram analisados 133 prontuários das unidades que 

utilizam o prontuário eletrônico e 54 de unidades que ainda não o utilizam. Dentre as 24 

unidades com Estratégia Saúde da Família, há comissão auxiliar de revisão de prontuários 

ativas em 17 delas. O CMS Ruy da costa Leite encontra-se fechado e suas equipes 

inseridas em três unidades distintas. O CMS Enfermeira Floripes e o CMS Waldemar 

Barardinelli, temporariamente estão dividindo o espaço com outra unidade, devido a obras. 

 

A análise de prontuários foi dividas em dois grupos. O primeiro deles é descrito pelas 

unidades que realizam o levantamento utilizando prontuário eletrônico. O segundo grupo é 

composto pelas unidades que optaram por realizar a análise utilizando os registros de 

dados do prontuário de papel. 

 

• Primeiro Grupo 

 

As unidades do primeiro grupo são: CSF Deolindo Couto, CSF Edson Abdalla Saad, CSF 

Helande Gonçalves de Melo, CSF Ilzo Motta de Mello, CSF Jamil Haddad, CSF José 

Antonio Ciraudo, CSF Lenice Maria Monteiro Coelho, CSF Lourenço de Melo, CSF Samuel 

Penha Valle, CSF Sergio Arouca e CSF Valéria Gomes Esteves.          

 

Durante o 2º trimestre estas unidades avaliaram um total de 133 prontuários. Os dados 

consolidados referentes a estas unidades serão apresentados a seguir. Para avaliação 

destas unidades houve uma alteração nos itens a serem analisados, com objetivo de 

torná-la aplicável ao PEP. Todos os prontuários foram retirados da agenda, a fim de 

garantir que os mesmos possuíam registro de atendimento.  

 

Atendimento Médico 

 

Dos 133 prontuários analisados foi avaliada a presença dos seguintes itens: anamnese, 

medicação em uso, exame físico, exames complementares, hipótese diagnóstica – 
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presença de CID, diagnóstico definitivo, tratamento prescrito e visita domiciliar. É 

importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável.  O resultado da avaliação destes itens está exposto no quadro a 

seguir. 

 

 

Os itens: data do atendimento, identificação do profissional, legibilidade e uso de caneta 

convencional, não foram avaliados devido a inaplicabilidade, dos mesmos no PEP.  

 

Atendimento de Enfermagem 

 

Dos 133 prontuários analisados 14 não apresentavam registro do atendimento de 

enfermagem. O que representa aproximadamente 10%. 

 

Dentre os 119 que apresentavam registro de atendimento de enfermagem, são avaliados a 

presença dos seguintes itens: histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem e visita domiciliar.  

O resultado da avaliação destes itens está exposto no quadro abaixo. 
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Os itens data do atendimento, identificação do profissional, legibilidade e uso de caneta 

convencional, não foram avaliados devido a inaplicabilidade, dos mesmos no PEP.  

 

Atendimento da Saúde Bucal 

 

Dos prontuários analisados 103 apresentava registro do atendimento odontológico. Para 

esta análise foram vistos os seguintes itens: Anamnese, tipo de Atendimento, anotação de 

alta, anotação ficha odontograma e visita domiciliar. 

Os itens avaliados estão dispostos no gráfico a seguir. 
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• Segundo Grupo 

 

Este grupo é composto pelas seguintes unidades: CMS Cattapreta, CMS Emydio Cabral, 

CMS Professor Sávio Antunes, CMS Cyro de Melo, CMS Nova Sepetiba e CF Sérgio 

Arouca. Foram avaliados os seguintes itens: Identificação, nome do paciente completo em 

todas as folhas de evolução, folhas presas, folhas ordenadas, espaço em branco, registro 

de atendimento técnico. Em relação ao atendimento médico: data do atendimento, 

anamnese, medicação em uso, exame físico, exames complementares, hipótese 

diagnóstica, diagnóstico definitivo, tratamento prescrito, visita domiciliar, identificação 

profissional, legibilidade, uso de Caneta convencional. Em relação ao atendimento de 

enfermagem: data do atendimento, histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição de Enfermagem, evolução de enfermagem, visita domiciliar, Identificação 

Profissional, legibilidade, uso de caneta convencional. Em relação ao atendimento 

odontológico: data do atendimento, anamnese, situação odontológica atual, autorização do 

tratamento, anotação ficha odontograma e visita domiciliar.  

 

Quando considerado o item identificação do prontuário, 29 prontuários todos se 

encontravam. A comissão avalia como excelente índice. 

 

Atendimento do Profissional de Nível Técnico 

 

Em relação ao registro do profissional técnico, foram encontrados apenas 2 registros de 

profissionais de nível técnico em prontuários. Foram considerados dentre estes 

profissionais os Técnicos de Enfermagem e Técnicos em Saúde Bucal. 

 

A comissão acredita que este não é um hábito dos profissionais desta área o registro de 

seus procedimentos em prontuário, porém considera de extrema importância e sugere que 

tal fato passe a ser executado. Para melhorar este índice tais dados serão apresentados 

aos gerentes das unidades, que deverão apresentar estratégias para melhora neste 

registro.  
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Atendimento Médico 

 

Para análise do atendimento médico foram vistos 54 prontuários, destes 27 não 

apresentavam nenhum registro do atendimento médico nos últimos seis meses. 

 

 

 

Dentre os 27 que apresentavam registro de atendimento de médico, são avaliados a 

presença dos seguintes itens: data do atendimento, anamnese, medicação em uso, exame 

físico, exames complementares, hipótese diagnóstica, diagnóstico definitivo, tratamento 

prescrito, visita domiciliar, identificação profissional, legibilidade, uso de caneta 

convencional. É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de 

cada unidade, avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo 

de preenchimento aceitável. O resultado da avaliação destes itens está exposto no quadro 

a seguir. 
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Atendimento de Enfermagem 

 

Dos 54 prontuários analisados 32 apresentavam registro do atendimento de enfermagem 

nos últimos seis meses e 22 não apresentavam registro algum.  

 

 

 

Dentre os 32 que apresentavam registro de atendimento de enfermagem, são avaliados a 

presença dos seguintes itens: data do atendimento, histórico, exame físico, diagnóstico de 
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enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem, visita domiciliar, 

identificação profissional, legibilidade, uso de caneta convencional. 

 

 

É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável, segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho de classe. 

 

Atendimento da Saúde Bucal 

 

Para análise do atendimento de saúde bucal foram avaliados 19 prontuários. Os itens 

avaliados estão dispostos no quadro a seguir.  
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3º Trimestre 
 

Durante o 3º trimestre as comissões de revisão de prontuários das unidades analisaram 

um total de 188 prontuários. Sendo divido em dois grupos, unidades que realizaram 

avaliação utilizando dados do prontuário eletrônico do paciente (PEP) e unidades que 

ainda utilizam o prontuário clínico convencional. Sendo 148 por unidades que utilizaram o 

PEP e 40 que utilizaram o prontuário clínico convencional. 

 

As atividades referentes aos meses de julho, agosto e setembro, foram registradas em ata 

pelas unidades que a desenvolveram. 

 

• Primeiro Grupo 

 

O primeiro grupo de análise é descrito pelas unidades que realizam o levantamento 

utilizando prontuário eletrônico sendo: CSF Deolindo Couto, CSF Edson Abdalla Saad, 

CSF Helande Gonçalves de Melo, CSF Ilzo Motta de Mello, CSF Jamil Haddad, CSF José 

Antonio Ciraudo, CSF Lenice Maria Monteiro Coelho, CSF Lourenço de Melo, CSF Samuel 

Penha Valle, CSF Sergio Arouca, CMS Emydio Cabral e CSF Valéria Gomes Esteves.   
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Durante o trimestre estas unidades avaliaram um total de 148 prontuários. Os dados 

consolidados referentes a estas unidades serão apresentados conforme exposição a 

seguir.  

 

Para avaliação destas unidades houve uma alteração nos itens a serem analisados, com 

objetivo de torná-la aplicável ao PEP. Todos os prontuários foram retirados da agenda, a 

fim de garantir que os mesmos possuíam registro de atendimento.  

 

Atendimento Médico 

 

Dos 148 prontuários analisados foi avaliada a presença dos seguintes itens: anamnese, 

medicação em uso, exame físico, exames complementares, hipótese diagnóstica – 

presença de CID, diagnóstico definitivo, tratamento prescrito e visita domiciliar. É 

importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável. 

 

O resultado da avaliação destes itens está exposto no quadro a seguir. 

 

 

 

Os itens data do atendimento, identificação do profissional, legibilidade e uso de caneta 

convencional, não foram avaliados devido a inaplicabilidade, dos mesmos no PEP. 



 

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

Programa de Atenção Integral à Saúde 

 

 

 22 

 

Dos 148 prontuários analisados apresentavam registro de visita domiciliar em apenas 16 

deles. 

 

Atendimento de Enfermagem 

 

Dentre os 148 que apresentavam registro de atendimento de enfermagem, são avaliados a 

presença dos seguintes itens: histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem e visita domiciliar.  

 

Dos 148 prontuários analisados apresentavam registro de visita domiciliar em apenas 17 

deles. 

 

O resultado da avaliação destes itens está exposto no quadro a seguir. 

 

 

 

É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável, segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho de classe. 
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Atendimento da Saúde Bucal 

 

Dos prontuários analisados 73 apresentava registro do atendimento odontológico.  

 

 

Para esta análise foram vistos os seguintes itens: Anamnese, tipo de Atendimento, 

anotação de alta, anotação ficha odontograma e visita domiciliar. A presença de visitas foi 

encontrada em 37 dos 73 prontuários com registro de atendimento.  

 

Os itens avaliados estão dispostos no quadro a seguir. 
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Dos 148 prontuários analisados 73 apresentava registro do atendimento odontológico. O 

que representa cerca 49% de o total analisado. 

 

• Segundo Grupo 

 

Este grupo é composto pelas seguintes unidades: CMS Cattapreta, CMS Professor Sávio 

Antunes e CMS Cyro de Melo que avaliaram um total de 40 prontuários.  

 

Foram avaliados os seguintes itens: Identificação, nome do paciente completo em todas as 

folhas de evolução, folhas presas, folhas ordenadas, espaço em branco, registro de 

atendimento técnico. Em relação ao atendimento médico: data do atendimento, anamnese, 

medicação em uso, exame físico, exames complementares, hipótese diagnóstica, 

diagnóstico definitivo, tratamento prescrito, visita domiciliar, identificação profissional, 

legibilidade, uso de Caneta convencional. Em relação ao atendimento de enfermagem: 

data do atendimento, histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de 

Enfermagem, evolução de enfermagem, visita domiciliar, Identificação Profissional, 

legibilidade, uso de caneta convencional. Em relação ao atendimento odontológico: data 

do atendimento, anamnese, situação odontológica atual, autorização do tratamento, 

anotação ficha odontograma e visita domiciliar.  

 

Quando considerado o item identificação do prontuário encontrou-se presente em 100% 

dos prontuários avaliados, considera-se como excelente este índice. 

 

Atendimento do Profissional de Nível Técnico 

 

Em relação ao registro do profissional técnico, foram encontrados apenas 19 registros de 

profissionais de nível técnico em prontuários.  
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Foram considerados dentre estes profissionais os Técnicos de Enfermagem e Técnicos em 

Saúde Bucal. A distribuição dos registros entre estes profissionais esta exposta do gráfico 

abaixo. 

 

 

Atendimento Médico 

 

Entre os 40 prontuários analisados neste trimestre todos apresentavam registro de 

atendimento médico. 

 

Foram avaliados a presença dos seguintes itens: data do atendimento, anamnese, 

medicação em uso, exame físico, exames complementares, hipótese diagnóstica, 

diagnóstico definitivo, tratamento prescrito, visita domiciliar, identificação profissional, 
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legibilidade, uso de caneta convencional. É importante ressaltar que a comissão auxiliar de 

revisão de prontuários de cada unidade, avalia a presença ou não de cada um dos itens 

considerados como mínimo de preenchimento aceitável. O resultado da avaliação destes 

itens está exposto no quadro a seguir. 

 

 

 

Atendimento de Enfermagem 

 

Todos os prontuários analisados neste trimestre apresentavam registro de atendimento de 

enfermagem. Totalizando 40 prontuários foram são avaliados a presença dos seguintes 

itens: data do atendimento, histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição 

de enfermagem, evolução de enfermagem, visita domiciliar, identificação profissional, 

legibilidade, uso de caneta convencional. 
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É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável, segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho de classe. 

 

Atendimento da Saúde Bucal 

 

Para análise do atendimento de saúde bucal foram avaliados 40 prontuários com registro 

de atendimento odontológico. Destes 5 apresentavam registro de visita domiciliar.  A 

distribuição dos itens avaliada está apresentada no gráfico abaixo. 
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4º Trimestre 

 

Durante o 4º trimestre as comissões de revisão de prontuários das unidades analisaram 

um total de 251 prontuários todas as avaliações foram feitas utilizando dados do prontuário 

eletrônico do paciente (PEP). As atividades referentes aos meses de outubro, novembro e 

dezembro, foram registradas em ata pelas unidades que a desenvolveram. 

 

• Primeiro Grupo 

 

O primeiro grupo de análise é descrito pelas unidades que realizam o levantamento 

utilizando prontuário eletrônico sendo: CMS João Batista Chagas, CF Helande, CMS 

Cesário de Melo, CF Ernani Braga, CF Jamil Haddad, CF Samuel Penha Vale, CF 

Deolindo Couto, CF Sérgio Arouca, CMS Emydio Cabral, CMS Cattapreta, CF Edson 

Abdalla, CF Valéria Gomes, CMS Cyro de Melo. 

 

Durante o trimestre estas unidades avaliaram um total de 251 prontuários. Os dados 

consolidados referentes a estas unidades serão apresentados conforme exposição abaixo. 

Para avaliação destas unidades houve uma alteração nos itens a serem analisados, com 

objetivo de torná-la aplicável ao PEP. Todos os prontuários foram retirados da agenda, a 

fim de garantir que os mesmos possuíam registro de atendimento.  
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Atendimento Médico 

 

Dos 251 prontuários analisados foi avaliada a presença dos seguintes itens: anamnese, 

medicação em uso, exame físico, exames complementares, hipótese diagnóstica – 

presença de CID, diagnóstico definitivo, tratamento prescrito e visita domiciliar. É 

importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável. 

O resultado da avaliação destes itens está exposto no quadro abaixo. 

 

 

 

Dos 251 prontuários analisados apresentavam registro de visita domiciliar em apenas 37 

deles e em 148 estavam ausentes. 

 

Atendimento de Enfermagem 

 

Dentre os 251 que apresentavam registro de atendimento de enfermagem, são avaliados a 

presença dos seguintes itens:histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem e visita domiciliar.  

Dos 251 prontuários analisados apresentavam registro de visita domiciliar em 58 deles. 

O resultado da avaliação destes itens está exposto no quadro abaixo. 
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É importante ressaltar que a comissão auxiliar de revisão de prontuários de cada unidade, 

avalia a presença ou não de cada um dos itens considerados como mínimo de 

preenchimento aceitável, segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho de classe. 

 

Atendimento da Saúde Bucal 

 

Dos 251 prontuários analisados apenas 18 não possuíam registro, pois éreferente a uma 

unidade que não possui equipe de saúde bucal vinculada a equipe de saúde da família.  

Para esta análise foram vistos os seguintes itens: Anamnese, tipo de Atendimento, 

anotação de alta, anotação ficha odontograma e visita domiciliar. A presença de visitas foi 

encontrada em 86 dos 233prontuários com registro de atendimento. Havia22 registros 

parcial de visitas domiciliares. Os itens avaliados estão dispostos no quadro abaixo.  
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III - Produção das equipes de Saúde da Família da AP 5.3 

 

A SPDM/PAIS acompanha mensalmente os dados de produção das Unidades de Saúde 

da Família da AP 5.3 a partir do Prontuário Eletrônico - Vita His Care. A partir destes dados 

são realizados o monitoramento e avaliação da produção das Equipes de Saúde da 

Família e o acompanhamento das prioridades. Cabe destacar que no ano de 2012 a 

implantação do Prontuário Eletrônico nas Unidades ocorreu gradativamente, sendo assim, 

algumas informações deixaram de ser registradas durante esse processo. A produção das 

Equipes de Saúde da Família é apresentada a seguir. 

 

1. Produção Médica 

 

No ano de 2012 foram registradas 309.235 consultas médicas sendo estas 142.053 

Consultas de Demanda Espontânea e 167.182 Consultas de Demanda Programada, 

conforme apresentado na Tabela a seguir: 
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Distribuição das consultas médicas realizadas nas Unidades de Básicas de Saúde 

da AP 5.3 no ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Consultas-DE 142.053 

Consultas-DP 167.182 

TOTALCONSULTAS 309.235 

 

Além das Consultas Médicas foram realizadas 2.013 interconsultas, 5.362 visitas 

domiciliares e 1.174 atividades de grupo em escolas e creches, conforme tabela a seguir: 

 

Distribuição das interconsultas, visita domiciliar e atividades de grupo em escolas e 

creches realizadas pelos médicos nas Unidades de Básicas de Saúde da AP 5.3 no 

ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Interconsulta 2.013 

Visitas domiciliar 5.362 

Ativ.de grupo em escolas/creches 1.174 
 

2. Produção do Enfermeiro 

 

Neste ano também foram registradas, 225.698 consultas de enfermagem sendo estas 

108.365 Consultas de Demanda Espontânea e 117.333 Consultas de Demanda 

Programada, conforme apresentado na Tabela a seguir: 

  

Distribuição das consultas de enfermagem realizadas nas Unidades de Básicas de 

Saúde da AP 5.3 no ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Consultas-DE 108.365 

Consultas-DP 117.333 

TOTALCONSULTAS 225.698 
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Além das Consultas de Enfermagem foram realizadas 1.053 interconsultas, 7.598 visitas 

domiciliares e 1.504 atividades de grupo em escolas e creches, conforme tabela a seguir: 

 

Distribuição das interconsultas, visita domiciliar e atividades de grupo em escolas e 

creches realizadas pelos enfermeiros nas Unidades de Básicas de Saúde da AP 5.3 

no ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Interconsulta 1.053 

Visitas domiciliar 7.598 

Ativ.de grupo em escolas/creches 1.504 

 

3. Produção Técnico de Enfermagem 

 

Neste ano também foram registradas, 10.452 visitas domiciliares realizadas pelos técnicos 

de enfermagem e 485 atividades de grupos em escolas e creches, conforme apresentado 

na Tabela a seguir: 

  

Distribuição das atividades dos Técnicos de Enfermagem realizadas nas Unidades 

de Básicas de Saúde da AP 5.3 no ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Visitas domiciliar 10.452 

Ativ.de grupo em escolas/creches 485 

 

4. ACS 

 

Neste ano também foram registradas,  467.998 visitas domiciliares realizadas pelos ACS, 

conforme apresentado na Tabela a seguir: 

  

Distribuição das atividades dos ACS realizadas nas Unidades de Básicas de Saúde 

da AP 5.3 no ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Visitas domiciliar 467.998 
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5. Produção da Equipe de Saúde Bucal 

 

Além da Produção da Equipe de Saúde da Família, neste ano também houve produção 

das equipes de saúde Bucal, sendo que os cirurgiões dentistas produziram 89.202 

Consultas, 279 interconsultas, 3.285 visitas domiciliares e 5.960 atividades de grupo em 

escolas e creches, conforme tabela a seguir: 

 

Distribuição da Produção do Cirurgião Dentista realizada nas Unidades de Básicas 

de Saúde da AP 5.3 no ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Consultas 89.202 

Interconsultas 279 

Visita domiciliar 3.285 

Ativ. de grupo em escolas/creches 5.960 

 

Os técnicos de higiene dental de família realizaram 5.769 consultas, 12.546 visitas 

domiciliares e 6.475 atividades de grupo em escolas e creches. Os Auxiliares de higiene 

dental de família produziram 3.259 visitas domiciliares e 3.998 atividades de grupo em 

escolas e creches conforme tabela a seguir: 

 

Distribuição da Produção dos Técnicos de Higiene Dental de Família e Auxiliares de 

Higiene Dental de Família realizada nas Unidades de Básicas de Saúde da AP 5.3 no 

ano de 2012. 

PROFISSIONAL TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 

Consultas 5.769 
Visita domiciliar 12.546 Técnico de higiene dental de 

família Ativ. de grupo em 
escolas/creches 6.475 

Visita domiciliar 3.259 
Auxiliar de higiene dental de 

família Ativ. de grupo em 
escolas/creches 3.998 
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6. Produção do NASF 

 

No ano de 2012 também foram registradas no Prontuário Eletrônico - Vita His Care a 

produção da equipe NASF, conforme apresentado na Tabela a seguir: 

  

Distribuição da Produção do NASF nas Unidades de Básicas de Saúde da AP 5.3 no 

ano de 2012. 

PROFISSIONAL TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 

Consulta 58141 
Médico Interconsultas e discussão de 

caso 23 

Atendimento individual 4194 
Assistente social 

Visita domiciliar 290 

Nutricionista Atendimento individual 4991 

Fonoaudiólogo Atendimento individual 7064 

Atendimento individual 9126 
Fisioterapeuta 

Visita domiciliar 64 

Psicólogo Atendimento individual 11299 

 

7. Produção do Agente de Vigilância em Saúde(endemias) 

 

Os Agentes de Vigilância em Saúde (endemias) produziram 40.188 visitas domiciliares no 

ano de 2012, conforme o quadro a seguir: 

 

Distribuição das atividades dos Agentes de Vigilância em Saúde (endemias) 

realizadas nas Unidades de Básicas de Saúde da AP 5.3 no ano de 2012. 

TIPO DE AÇÃO DE SAÚDE Total 2012 

Visita domiciliar de 
acompanhamento e vigilância 

40.188 

 

 

Vale considerar que além da produção das Equipes de Saúde da Família, A SPDM/Pais 

também acompanha o quadro de Indicadores de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

– Variáveis 1, 2 e 3. 
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IV – Atividades no Território 

 

• Supervisão Técnica 

 

Durante o Ano de 2012 a supervisão técnica realizou visitas de acompanhamento as 

unidades sob orientação da Coordenação de Área de Planejamento 5.3. O foco das visitas 

foi a qualificação das atividades realizadas pelas equipes de saúde da família e setores 

das unidades. 

 

• Supervisão de Saúde Bucal 
 

 
Durante o ano de 2012 as unidades também receberam visitas de supervisão de saúde 

bucal a fim de avaliar a qualidade do serviço e direcionar processos de trabalho.  

  

• Setor de Planejamento 

 

Todas as unidades no ano de 2012 tiveram suporte do setor de planejamento na 

atualização das tabelas do BPA magnético através de visitas, assim como no 

cadastramento das salas e consultórios no prontuário eletrônico.  

 

• Reuniões com a Coordenação da Área AP 5.3 

 

Em de 10 de janeiro de 2012 na CAP reuniu-se os supervisores junto aos interlocutores da 

coordenação, junto à coordenadora de área. Nesta reunião a coordenadora relatou que 

após reunião junto a SMSDC, o Subsecretário solicitou que não houvesse mais a função 

de supervisor ou interlocutor de território. Uma vez que o mesmo não quer nenhum 

intermediário entre a gerência das unidades e a coordenação de área. Desta forma 

solicitou que os supervisores juntos com os interlocutores se responsabilizassem pelos 

programas, com foco na qualidade.  Esta orientação foi dada uma vez que todos os 

programas serão avaliados para certificação por parte das gerências. A coordenadora 

orientou ainda que fosse feito um questionário como roteiro para avaliação das unidades. 
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Em 18 de janeiro realizou-se no Conselho Distrital de Saúde reunião junto a gerentes e 

diretores, com a condução da coordenação de saúde, para apresentação das certificações 

que serão aplicadas pela SMSDC. As UBS serão classificadas de acordo com a 

certificação, cada unidade receberá uma nota que será publicada para todo o município.  

 

Em 19 de janeiro na CF Sérgio Arouca realizou-se apresentação sobre a PMAQ, para 

gerentes e supervisores. A apresentação foi conduzida pela SMSDC.  

 

Em 01 de fevereiro, a reunião objetivou a discussão dos novos indicadores do contrato de 

gestão. Bem como a apresentação dos indicadores de desempenho. 

 

• Reuniões do fórum de prontuário eletrônico, com representantes das CAPs 

5.3 e 3.2, SPDM e Vita Care.  

 

No 1º trimestre tiveram 02 encontros do fórum de prontuário eletrônico nos dias 12/01 na 

base administrativa OS-SPDM 3.2 e 08/03 na CSF Deolindo Couto na AP 5.3, onde foi 

discutido a funcionalidade do prontuário de acordo com os levantamentos apresentados 

pelas Supervisoras do Planejamento no comitê operacional, a falta de conectividade nas 

unidades, os indicadores da variável 1, 2 e 3 e divergência dos dados enviados para a 

secretaria.  

 

No 2º trimestre ocorreram 02 encontros do fórum de prontuário eletrônico nos dias 26/04 e 

24/05, onde foi discutida: a funcionalidade do prontuário de acordo com os levantamentos 

apresentados pelas Supervisoras do Planejamento no comitê operacional; a falta de 

conectividade nas unidades; os indicadores da variável 1, 2 e 3 e divergência dos dados 

enviados para a Secretaria.  

 

No 3º trimestre tiveram 02 encontros do fórum de prontuário eletrônico nos dias 26/04 e 

24/05, onde foi discutido a funcionalidade do prontuário de acordo com os levantamentos 

apresentados pelas Supervisoras do Planejamento no comitê operacional, a falta de 

conectividade nas unidades, os indicadores da variável 1, 2 e 3 e divergência dos dados 

enviados para a secretaria.  
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No 4º Trimestre, no dia 22 de novembro foi realizado reunião com representantes da 

empresa do prontuário eletrônico e representantes da SPDM São Paulo e Rio de Janeiro, 

sendo solicitada uma maior agilidade por parte do suporte com relação às demandas das 

unidades, assim a definição de prazos para as inconsistências apresentadas pelas 

supervisoras do planejamento. 

 

• Reunião de Gerentes  

 

Durante o 1º trimestre o Gerente de Projetos realizou reuniões mensais com os gerentes. 

Foram abordadas as seguintes pautas: Mês de Fevereiro - Comissão de Prontuários, 

Rotina de dengue, Raio X/Ultrassonografia, Papel dos Supervisores de Território, 

Agendamento de visitas as unidades: Questionários da Certificação e Manutenção; Mês de 

Março: Treinamento, Produção NASF e Conectividade. 

 

No 2º trimestre o Gerente de Projetos realizou reunião mensal com os gerentes. Foram 

abordadas as seguintes pautas: Labclim, Serviço de Limpeza, Manutenções, SISREG, 

Confirmação de novos colaboradores, Congresso Rede Unida, Prazo de devolução de 

programação de férias, Aviso de falta de fucnionários, Planilha FGV e Registro no 

prontuário eletrônico pelo gerente/ diretor quanto ao Abastecimento e Carteira de Serviços. 

 

Nos dias 06 e 13 de março a Supervisora de Planejamento se reuniu com os gerentes das 

unidades que possuem PEP no auditório da CSF Deolindo Couto para orientá-los quanto 

as variáves 1, 2 e 3. Foi entregue parte do contrato de gestão onde há as orientações 

sobre todas as variáveis, as planilhas no qual deve ser preenchida onde consta a base de 

cálculo. Foi feito leitura de cada indicador e tirado dúvidas, assim como em alguns foram 

apresentados a maneira como deve ser registrado no PEP. Supervisora informa a 

importância de ser discutidas as variáveis junto as equipes de saúde, pois todos tiveram a 

ciência que para ser atingido todas as metas se faz necessário a utilização correta do 

sistema por todas as categorias profissionais. 

 
• Reunião Saúde Bucal  

 

No dia 28 de fevereiro a supervisora técnica esteve na SMSDC, junto com a assessora da 

Saúde Bucal da CAP 5.3 para reunião do NSEC 10 sobre o programa de Saúde do 

escolar. Nesta reunião foi apresentada a nova Coordenadora sanitária da IABAS que será 
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responsável pela AP 5.3. A coordenadora da Saúde da família esteve presente e relatou 

que no próximo colegiado a pauta será o Programa de Saúde do Escolar – PSE.  

 

Em 19 de março na SMSDC realizou-se o colegiado de saúde bucal conduzido pelo 

Coordenador de Saúde Bucal do município e presença dos assessores de CAP e das 

OSS. Durante esta reunião foi apresentado os indicadores do ID SUS. 

 

• Reunião sobre as Variáveis 1, 2 e 3 

Foi realizado nos dias 19 de julho e 07 de agosto na OTICS 1.0 reunião com o 

Superintendente da Atenção Básica Dr. José Carlos Prado Junior, CAPs, OSS e 

Prontuários Eletrônicos sobre as variáveis 1, 2 e 3 com as orientações para cada indicador 

de saúde, assim a resolução de problemas apresentados pelos prontuários eletrônicos. 

• Reunião Multiplicadores 

No 3º trimestre foi realizado reuniões com os auxiliares administrativos contratados para 

trabalhar com o prontuário eletrônico, orientado os mesmos sobre o seu papel junto as 

equipes de saúde da família, assim como suporte ao gerente referente as variáveis. 

Entregue copias das planilhas da Variável 1, 2 e 3 e discutido cada indicador e a sua 

importância.  

No 4º trimestre foi dada continuidade as reuniões com os auxiliares administrativos do 

prontuário eletrônico para avaliar as inconsistências do sistema, tickets abertos, orientação 

sobre a funcionalidade do grupo de discussão, treinamento do sistema SIGTAP e dúvidas 

referente a conceitos de saúde. 

• Reunião Comitê Operacional 

Durante o 3º trimestre foi realizado 7 reuniões do Comitê Operacional na área da AP 5.3 e 

AP 3.2 ambas geridas pela SPDM e que utiliza o mesmo sistema de informação, tendo 

como pauta as inconsistências apresentadas pelo sistema, assim como a demora da 

resposta do suporte as unidades. 

Durante o 4º  trimestre foi realizado 7 reuniões do Comitê Operacional na área da AP 5.3 e 

AP 3.2 ambas geridas pela SPDM e que utiliza o mesmo sistema de informação, tendo 
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como pauta as inconsistências (SIAB, BPA, Variáveis 1,2 e 3) apresentadas pelo sistema 

que gera divergências nos dados enviados a SMSDC. Realizado orientação quanto aos 

conceitos do SIAB de acordo com o Ministério da Saúde. 

 

• Reunião com representantes da SPDM, Labclim e Vitacare 

No dia 27 de setembro foi realizada reunião com o Supervisor Administrativo, Gerente T.I 

da SPDM, Supervisora do Planejamento e Gerente de operações His, e Gestor da Labclim, 

sobre a impressão dos exames laboratoriais diretamente pelo prontuário eletrônico e a 

possibilidade dos resultados estarem vinculados com o sistema.  

• Reunião - Responsáveis Técnicos de Enfermagem 

 

No dia dezoito de dezembro a Supervisora do Planejamento participou da reunião de RT 

junto a preceptora, duas representantes da CAP 5.3 e Enfermeiros, tendo como pauta a 

elaboração do Cronograma de Atividades de 2013 e Variável 1.Ficou agendada para o dia 

23 de janeiro a continuidade das variáveis. 

 

V – Educação Permanente  

 

1º Trimestre 

 

Durante o trimestre de Janeiro, Fevereiro e Março a Preceptora da Sede Administrativa AP 

5.3 da OSS – SPDM/PAIS realizou treinamentos, visitas as unidades para levantamento de 

necessidades de capacitações, participou de discussões com a CAP 5.3 para organização 

das demandas de Introdutório e capacitações, auxiliou a CAP na divulgação de cursos e 

participou de reuniões na SMSDC para avaliação dos cursos implementados pela própria 

SMSDC. Segue descrição dos temas, público alvo, objetivo, data da realização e unidades 

que receberam capacitação: 

 

Janeiro/2012 

 

Nos dias 30 e 31 de janeiro foi realizada capacitação dos funcionários do Pólo de Dengue 

sobre as rotinas de Exames realizados pela SPDM. 
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Fevereiro/2012 

 

No dia 02 de fevereiro de 2012 foi realizado QUALIDIA na CSF Samuel Penha Vale com 

os gerentes, diretores para apresentação das unidades: CMS Ruy da Costa Leite. 

 

No dia 07 de fevereiro de 2012 foi realizado Inauguração do Protocolo de Enfermagem na 

Cidade do Samba. 

 

No dia 08 de fevereiro de 2012 foi realizado Colegiado Gestor no Cass, tendo como  

pautas: Dengue, PMAQ e AMQ. 

 

 No dia 15 de fevereiro de 2012 no CMS Ernani Braga foi realizado o Treinamento sobre as 

Fichas do SIAB, com o total de 23 funcionários das seguintes categorias: Agentes 

Comunitários da Saúde, Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar Administrativo, 

Dentista, Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Saúde bucal.  

 

No dia 28 de fevereiro de 2012 na CSF Edson Abdalla Saad foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 28 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde. Segue no anexo 03 a lista de presença e cronograma de 

treinamento. 

 

No dia 28 de fevereiro de 2012 na CSF Edson Abdalla Saad foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 28 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde.  

 

Março/ 2012 

 

No dia 08 de março de 2012 foi realizado Colegiado de Saúde da Família OTICS na AP 

1.0 com a seguinte pauta: Programa de Saúde do Escolar e AMQ. 

 

No dia 28 de março de 2012 foi realizado um fórum de redes na Atenção Básica com a 

pauta: Acolhimento; Fluxos de todos os mecanismos de atenção na Área 5.3. Segue no 

anexo 05 a lista de presença.  
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No dia 29 de março de 2012 na CSF Helande de Mello Gonçalves foi realizado o 

Treinamento de Diabetes Mellitus com o total de 14 funcionários da seguinte categoria: 

Agentes Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

 

No dia 30 de março na CMS Ruy da Costa Leite foi realizado o Treinamento de Diabetes 

Mellitus com o total de 29 funcionários da seguinte categoria: Agentes Comunitários da 

Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 29 de março de 2012 na CSF Helande de Mello Gonçalves foi realizado o 

Treinamento de Hipertensão Arterial com o total de 14 funcionários da seguinte categoria: 

Agentes Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 30 de março na CMS Ruy da Costa Leite foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 29 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 
 
O período do Introdutório foi de 19/03/2012 a 22/03/2012 na CF Helande de Mello 

Gonçalves com os profissionais das unidades CMS Emydio Cabral e CMS João Batista 

Chagas, com o total de 14 funcionários com as seguintes categorias: enfermeiros, 

médicos, agentes de vigilância em saúde, agentes comunitários de saúde, dentistas, 

técnico higiene dental, técnico de enfermagem.  

 
2º Trimestre 

 

Durante o trimestre de Abril, Maio e Junho a Preceptora da Sede Administrativa AP 5.3 da 

OSS – SPDM/PAIS realizou treinamentos, visitas as unidades para levantamento de 

necessidades de capacitações, participou de discussões com a CAP 5.3 sobre PMAQ, 

AMQ e Introdutório e participação no Congresso da Rede Unida. Segue data da 

realização, tema e unidades que receberam capacitação: 

 

Abril /2012 

 

No dia 03 de abril de 2012 foi realizado o treinamento com o total de 18 (dezoito) 

funcionários do CMS João Batista Chagas com a pauta: Planejamento Familiar.  
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No dia 03 de abril de 2012 no CMS Enfermeiro Floripes Galdino Pereira foi realizado o 

treinamento de Tuberculose com abordagem de DOTS e BAAR com o total de 06 (seis) 

funcionários da seguinte categoria: médico e enfermeiros com a carga horária de 9:00-

11:00.  

 

No dia 04 de abril de 2012 na CF Samuel Penha Vale foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 12 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

 

No dia 11 de abril de 2012 na CMS Cesário de Melo foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 14 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 27 de abril de 2012 na CF Valéria Gomes Esteves foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 24 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 05 de abril de 2012 no CMS Cyro de Melo foi realizado o treinamento de 

Acolhimento com Classificação de risco com o total 05 funcionários das seguintes 

categorias: médicos e enfermeiros.  

 

No dia 25 de abril de 2012 no CMS Cesário de Melo foi realizado o Treinamento de 

Acolhimento com Classificação de risco com o total de 25 funcionários das seguintes 

categorias: agente comunitário de saúde; coordenadora de programa, auxiliar e técnico de 

enfermagem e enfermeiras.  

 

No dia 12 de abril de 2012 foi realizado OTICS na AP 1.0 com a seguinte pauta: NASF e 

Desastres Naturais e Informes (PMAQ, Rede Unida, Declaração de Óbito). 

 

No dia 19 de abril 2012 na CF Ilzo Motta de Melo, CF Valéria Gomes Esteves e CF 

Lourenço de Mello com o total de 04 funcionários das seguintes categorias: auxiliar de 

saúde bucal e técnico de saúde bucal com a pauta da inserção de encaminhamentos no 

SISREG – Odontologia. 
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No dia 04 de abril de 2012 na CF Samuel Penha Vale foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 12 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

 

No dia 11 de abril de 2012 na CMS Cesário de Melo foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 12 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 27 de abril de 2012 na CF Valéria Gomes Esteves foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 24 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

Maio/2012 

 

No dia 14 de maio de 2012 foi realizado o treinamento com o total de 17(dezessete) 

responsáveis técnicos de enfermagem das Unidades de Atenção Básica com a pauta: 

Política Nacional da Atenção Básica 2011; Portaria do Responsável Técnico de 

Enfermagem e Contrato de Gestão 2012.  

No dia 02 de maio de 2012 no CMS Aloysio Amâncio foi realizado o treinamento de 

Tuberculose com abordagem de DOTS e BAAR com o total de 04 (quatro) funcionários da 

seguinte categoria: médico e enfermeiros com a carga horária de 09h00min-11h00min.  

 

No dia 14 de maio foi realizado o encontro com os profissionais servidores do CMS Ernani 

Braga com os temas: Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) com o total 12 

funcionários das seguintes categorias: auxiliar administrativo, auxiliar e técnico de 

enfermagem.  

 

No dia 17 de maio de 2012 foi realizado o encontro com os profissionais servidores do 

CMS Ernani Braga com os temas: Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) com 

o total 08 funcionários das seguintes categorias: auxiliar administrativo, auxiliar e técnico 

de enfermagem.  

 

No dia 03 de maio 2012 na CF Valéria Gomes Esteves; CMS Floripes Galdino e CF 

Deolindo Coutocom o total de 04 funcionários das seguintes categorias: Auxiliar de saúde 
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bucal e os técnicos de saúde bucal decom a pauta da inserção de encaminhamentos no 

SISREG – Odontologia.  

 

No dia 30 de maio de 2012 na CMS Aloysio Amâncio foi realizado o Treinamento sobre 

Fichas B e Demanda Programada e espontânea com o total de 05 funcionários da seguinte 

categoria: Agentes Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

 

No dia 31 de maio de 2012 na CMS Aloysio Amâncio foi realizado o Treinamento do SIAB 

(Sistema de Informação na Atenção Básica) com o total de 03 funcionários da seguinte 

categoria: Agentes Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

 

Junho/2012 

 

No dia 14 de junho de 2012 foi realizado OTICS na AP 1.0 com a seguinte pauta: PMAQ e 

Blog; Carteirômetro e plataforma SUBPAV. 

 

No dia 20 de junho de 2012 no CMS Décio Amaral Filho foi realizado o treinamento de 

Acolhimento com Classificação de risco com o total 11 funcionários das seguintes 

categorias: médicos e enfermeiros.  

 

No dia 01 de junho de 2012 na CMS Sávio Antunes foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 26 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

 

No dia 05 de junho de 2012 na CF Ilzo Motta de Melo foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 26 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 06 de junho de 2012 na CMS Décio Amaral Filho foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 13 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 13 de junho de 2012 na CMS Aloysio Amâncio foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 11 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  
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 No dia 19 de junho de 2012 na CF Deolindo Couto foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 16 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 21 de junho de 2012 na CF Jamil Haddad foi realizado o Treinamento de Diabetes 

Mellitus com o total de 26 funcionários da seguinte categoria: Agentes Comunitários da 

Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 26 de junho de 2012 na CMS Emydio Cabral foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 37 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 05 de junho de 2012 na CF Ilzo Motta de Melo foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 25 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 06 de junho de 2012 na CMS Décio Amaral Filho foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 15 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 

No dia 12 de junho de 2012 na CF Lenice Maria Monteiro Coelho foi realizado o 

Treinamento de Hipertensão Arterial com o total de 16 funcionários da seguinte categoria: 

Agentes Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min. 

 

No dia 13 de junho de 2012 na CMS Aloysio Amâncio foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 11 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

  

No dia 19 de junho de 2012 na CF Deolindo Couto foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 16 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  
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No dia 26 de junho de 2012 na CMS Emydio Cabral foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 37 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

 
3º trimestre 

 

Durante o trimestre de Julho, Agosto e Setembro a Preceptora da Sede Administrativa AP 

5.3 da OSS– SPDM/PAIS realizou treinamentos, visitas as unidades para levantamento de 

necessidades de capacitações dos ACS através de um instrumento de avaliação, 

participou de discussões com a CAP 5.3 sobre Introdutório e linha de Cuidados e Protocolo 

de enfermagem. Segue data da realização, tema e unidades que receberam capacitação: 

 

JULHO /2012 

 

No dia 10 de julho de 2012 na CF Samuel Penha Vale ocorreu a oficina de RT com 15 

enfermeiros das seguintes unidades: CMS Floripes Galdino Pereira; CMS Waldemar 

Berardinelli; CMS Dr. Cyro de Mello; CMS Cesário de Melo, CF Ernani Braga, CMS Aloysio 

Amâncio, CMS João Batista Chagas, CMS Prof. Sávio Antunes; CF Helande de Melo, 

CMS Ruy da Costa Leite, CF Dr. Jose Antônio Ciraudo, CMS Nova Sepetiba, CMS Dr. 

Décio Amaral, CF Samuel Penha Vale e CMS Dr. Cattapreta.   

No dia 11 de julho foi realizado o encontro com os profissionais servidores do CMS Aloysio 

Amâncio com os temas: Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) com o total 19 

funcionários das seguintes categorias: auxiliar administrativo, auxiliar e técnico de 

enfermagem.  

No dia 24 de julho foi realizado o encontro com os profissionais servidores do CMS Aloysio 

Amâncio com os temas: Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) com o total 14 

funcionários das seguintes categorias: auxiliar administrativo, auxiliar e técnico de 

enfermagem.  

No dia 12 de julho de 2012 foi realizado no CIAD Colegiado de Saúde da Família com a 

seguinte pauta: Defesa Civil; PROVAB; PMAQ – 4 ª Fase; Protocolo de Enfermagem. 
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No dia 18 de julho de 2012 foi realizado um fórum de redes na Atenção Básica com a 

pauta: Acolhimento; Fluxos de todos os mecanismos de atenção na Área 5.3.  

No dia 20 de julho foi realizado o encontro com os profissionais do CAPS AD com o total 

de 25 funcionários com os seguintes temas: Princípios e Diretrizes do SUS; Atenção 

Primária à Saúde; Estratégia de Saúde da Família; Filme Institucional DAB; Princípios da 

ESF; Processo de trabalho; Produção do cuidado. 

No dia 25 de julho de 2012 na CF Samuel Penha Vale foi realizado o treinamento de 

Acolhimento com Classificação de risco com o total 08 funcionários das seguintes 

categorias: médicos e enfermeiros.  

No dia 19 de julho de 2012 na CMS Nova Sepetiba foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 23 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

No dia 24 de julho de 2012 na CF Lenice Maria Coelho foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 17 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

No dia 19 de julho de 2012 na CMS Nova Sepetiba foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 24 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

No dia 25 de julho de 2012 foi realizado avaliação do programa de tuberculose com as 

Unidades: CMS Prof. Sávio Antunes, CF Samuel Penha Vale, CF Lenice Maria Coelho, 

CMS Nova Sepetiba, CF Jose Antônio Ciraudo, CF Ernani Braga, CMS Cesário de Melo, 

CF Deolindo Couto, CMS Ruy da Costa Leite, CF Jamil Haddad, CMS Emydio Cabral com 

o total de 20 funcionários com as seguintes categorias: Gerente e Enfermeiros com a 

pauta da avaliação do Livro de Tuberculose das unidades com carga horária 08h00min-

12h00min. 

Nos dias 30 e 31 de julho de 2012 foi realizado na FAETEC a Oficina de Protocolo de 

Enfermagem com o total de 56 funcionários da seguinte categoria Enfermeiros (as) com 

carga horária de 08h00min-17h00min.   
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Agosto/2012 

No dia 09 de agosto de 2012 foi realizado no CIAD Colegiado de Saúde da Família com a 

seguinte pauta: PMAQ – Prévia; Relação de trabalho- assédio moral. 

Nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2012 foi realizado na FAETEC a Oficina de Protocolo de 

Enfermagem com o total de 89 funcionários da seguinte categoria Enfermeiros (as) com 

carga horária de 08h00min-17h00min.  

No dia 06 de agosto de 2012 na Sede SPDM &PAIS foi realizado o Treinamento de 

Atendimento ao Cliente com o total de 18 funcionários dos seguintes setores: Gestão de 

pessoas, Recrutamento e seleção, Almoxarifado, Gestão administrativa, Gestão de 

Recursos Humanos. 

No dia 21 de agosto de 2012 foi realizado a oficina de RT na CF Samuel Penha Vale com 

11 enfermeiros das seguintes unidades: CMS Floripes Galdino Pereira; CMS. 

Waldemar Berardinelli; CMS Dr. Cyro de Mello; CMS Cesário de Melo, CF Ernani Braga, 

CMS Aloysio Amâncio, CMS João Batista Chagas, CMS Prof. Sávio Antunes; CF Helande 

de Melo, CMS Ruy da Costa Leite, CF Dr. Jose Antônio Ciraudo, CMS Nova Sepetiba, 

CMS Dr. Décio Amaral, CF Samuel Penha Vale e CMS Dr. Cattapreta.  

No dia 23 de agosto de 2012 foi realizado um fórum de rede na Atenção Básica com a 

pauta: Acolhimento; Fluxos de todos os mecanismos de atenção na Área 5.3.  

No dia 08 de agosto de 2012 na CF Ernani Braga foi realizado o Treinamento de Diabetes 

Mellitus com o total de 37 funcionários da seguinte categoria: Agentes Comunitários da 

Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min. 

No dia 16 de agosto de 2012 na CMS Dr. Cattapreta foi realizado o Treinamento de 

Diabetes Mellitus com o total de 24 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min. Segue no anexo 10.1 a 

lista de presença e plano de aula. 

No dia 08 de agosto de 2012 na CF Ernani Braga foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 37 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  
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No dia 16 de agosto de 2012 na CMS Dr. Cattapreta foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 24funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

Setembro/2012 

No dia 05 de setembro de 2012 na CF Samuel Penha Valle foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 03 funcionários da seguinte categoria: Enfermeiros e 

Agentes Comunitários de saúde com carga horária de 14h00min-17h00min.  

No dia 04 de setembro de 2012 no CMS João Batista Chagas foi realizado o Treinamento 

de Hipertensão Arterial com o total de 14 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

No dia 06 de setembro de 2012 no CMS Cyro de Mello, CF Jamil Haddad e CMS Floripes 

Galdino foi realizado o Treinamento de Hipertensão Arterial com o total de 11 funcionários 

da seguinte categoria: Agentes Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-

12h00min.  

No dia 12 de setembro de 2012 na CF Lourenço de Melo foi realizado o Treinamento de 

Hipertensão Arterial com o total de 17 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

No dia 20 de setembro de 2012 na CF Jose Antônio Ciraudo foi realizado o Treinamento 

de Hipertensão Arterial com o total de 34 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min.  

No dia 25 de setembro de 2012 no CMS Waldemar Berardinelli foi realizado o Treinamento 

de Hipertensão Arterial com o total de 17 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 08h00min-12h00min. 

No dia 04 de setembro de 2012 na CMS João Batista Chagas foi realizado o Treinamento 

de Diabetes Mellitus com o total de 13 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

No dia 06 de setembro de 2012 no CMS Cyro de Mello, CF Jamil Haddad e CMS Floripes 

Galdino foi realizado o Treinamento de Diabetes Mellitus com o total de 11 funcionários da 
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seguinte categoria: Agentes Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-

17h00min.  

No dia 12 de setembro de 2012 no CF Lourenço de Mello foi realizado o Treinamento de 

Diabete Mellitus com o total de 17 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min-17h00min.  

No dia 20 de setembro de 2012 no CF Jose Antônio Ciraudo foi realizado o Treinamento 

de Diabete Mellitus com o total de 32 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min min-17h00min.  

No dia 25 de setembro de 2012 no CMS Waldemar Berardinelli foi realizado o Treinamento 

de Diabete Mellitus com o total de 16 funcionários da seguinte categoria: Agentes 

Comunitários da Saúde com carga horária de 13h00min min-17h00min.  

No dia 11 de setembro de 2012 na CF Samuel Penha Vale foi realizada Oficina dos 

Responsáveis Técnicos de Enfermagem com 21 enfermeiros nas unidades de saúde da 

família com a seguinte pauta: Padronização de normas e rotinas das unidades; Check-list 

da caixa de parada cardíaca e solicitação de educação permanente das unidades de 

saúde da família para os Agentes Comunitários da saúde. 

No dia 13 de setembro de 2012 foi realizado Colegiado de Saúde da Família no CAP 2.2- 

OTICS com a seguinte pauta: Relatório do CRCQ Saúde da Criança (Marta - Gerência da 

Criança); Relatório do CRCQ Saúde do Adolescente (Dilma - Gerência da Criança); 

SIMEC (Aline - Coord. Saúde do Escolar e Ana Calçada - CSF) e- Declaração de Óbito e 

Comissões de Mortalidade (Dila e Tatiana - Coordenação de Análise e Situação de 

Saúde). 

No dia 18 de setembro de 2012 foi realizado Treinamento de Linhas de Cuidados de 

Tuberculose na CF Edson Abdalla Saad com 06 funcionários das seguintes categorias: 

Médicos generalistas e enfermeiros com carga horária 14h00min às 17h00min.  

4º Trimestre  

 

Durante o trimestre de Outubro, Novembro e Dezembro a Preceptora da Sede 

Administrativa AP 5.3 da OSS– SPDM/PAIS realizou treinamentos de acordo com a 
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necessidade solicitada pelos gerentes/ diretores e supervisores, participou de discussões 

com a CAP 5.3 sobre Introdutório e linha de Cuidados e Protocolo de enfermagem, notas 

técnicas, comitê de mortalidade materna, infantil e fetal.  Segue data da realização, tema e 

unidades que receberam capacitação: 

 

Outubro /2012 

 

No dia 04 de outubro de 2012 foi realizado o Treinamento do IUBAAM – Iniciativa da 

unidade Básica Amiga da Amamentação na CF ILZO MOTTA DE MELO no total de 29 

funcionários com as unidades: CF Deolindo Couto, CF Samuel Penha Vale, CF Edson 

Abdalla, CF Ilzo Mota de Melo e CMS Ruy da Costa Leite.  

 

No dia 05 de outubro de 2012 foi realizado o Treinamento do IUBAAM – Iniciativa da 

unidade Básica Amiga da Amamentação na CF ILZO MOTTA DE MELO no total de 22 

funcionárioscom as unidades: CF Deolindo Couto, CF Samuel Penha Vale, CF Edson 

Abdalla, CF Ilzo Mota de Melo e CMS Ruy da Costa Leite. 

 

No dia 08 de outubro de 2012 foi realizado o Treinamento do IUBAAM – Iniciativa da 

unidade Básica Amiga da Amamentação na CF ILZO MOTTA DE MELO no total de 28 

funcionários com as unidades CF Deolindo Couto, CF Samuel Penha Vale, CF Edson 

Abdalla, CF Ilzo Mota de Melo e CMS Ruy da Costa Leite. 

  

No dia 02 de Outubro de 2012 na CF Lenice Maria Coelho foi realizado o Treinamento de 

Imunização com o total de 14 funcionários da seguinte categoria: Agentes Comunitários da 

Saúde.  

 

No dia 04 de Outubro de 2012 naCF Ernani Braga foi realizado o Treinamento de 

Imunização com o total de 39 funcionários da seguinte categoria: Agentes Comunitários da 

Saúde. 

 

No dia 09 de Outubro de 2012 na CF Deolindo Couto ocorreu a oficina com a presença de 

22 enfermeiros nas unidades de saúde da família com a seguinte pauta: Carteira de 

Serviços; Check-list da caixa de parada cardíaca e solicitação de educação permanente 

das unidades de saúde da família para os Agentes Comunitários da saúde. 
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No dia 11 de Outubro de 2012foi realizado Colegiado de Saúde da Família na CAP 1.0- 

OTICS com a seguinte pauta: Unidade Amiga da Nutrição; Bolsa- família; Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A; Unidade Amiga do Carioquinha; Instrumento 

de Avaliação dos Colaboradores da Estratégia de Saúde da Família; PROESF; 

PMAQ/PNAB. 

 

No dia 17 de outubro de 2012 na CF Deolindo Couto foi realizado o Treinamento de 

Tuberculose com o total de 23 funcionários da seguinte categoria: Enfermeiros e Gerentes.  

 

No dia 17 de outubro de 2012 no CMS Cesário deMelofoi realizado o Treinamento de 

Hanseníase com o total de 23funcionários da seguinte categoria: Enfermeiros e Gerentes. 

 

No dia 09 de outubro de 2012naCF ERNANI BRAGAfoi realizado o Treinamento de 

Reunião em equipe com o total de 06 funcionários da seguinte categoria: Enfermeiros. 

 

No dia 24  e 26 de outubro de 2012 foi realizado Treinamento- Prontuário Eletrônico na 

Base Administrativa – SPDMparticipação do Treinamento com os Multiplicadores. 

 

Novembro/2012 

 

No dia 01 de Novembro de 2012 foi realizada reunião do Comitê de Mortalidade Infantil, 

Materna e Fetal na Sede Administrativa- SPDM no total de 32 funcionários com os 

Titulares das Unidades de Saúde da Família, UPA Sepetiba, UPA Paciência e UPA João 

XXIII. 

 

No dia 13 de Novembro de 2012 na CF Deolindo Couto foi realizada Oficina dos 

Responsáveis Técnicos de Enfermagem com 16 enfermeirosnas unidades de saúde da 

família com a seguinte pauta: Carteira de Serviços, Prontuário Eletrônico, Investigação de 

Mortalidade Infantil e Farmacêutica. 

 

No dia 08 de Novembro de 2012foi realizado Colegiado de Saúde da Família na CAP 1.0- 

OTICS com a seguinte pauta: Unidade Amiga da Nutrição; Bolsa- família; Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A; Unidade Amiga do Carioquinha; Instrumento 

de Avaliação dos Colaboradores da Estratégia de Saúde da Família; PROESF; 

PMAQ/PNAB. 



 

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

Programa de Atenção Integral à Saúde 

 

 

 54 

 

No dia 29 de Novembro de 2012 foi realizado no CAP 1.0 - OTICS com a seguinte pauta: 

Instrumento de Avaliação dos funcionários da Estratégia de Saúde da Família. 

 

No dia 14 de novembro de 2012 na CF Samuel Penha Vale foi realizado a Oficina de 

Acolhimento com o total de 07 funcionários da seguinte categoria: Enfermeiros, Médicos e 

Gerente da unidade.  

 

No dia 06 de Novembro de 2012 na CF Ilzo Motta de Melo foi realizado o Treinamento de 

Imunização com o total de 27 funcionários da seguinte categoria: Agentes Comunitários da 

Saúde.  

 

No dia 22 de Novembro de 2012 no CMS Dr. Cattapreta foi realizado o Treinamento de 

Imunização com o total de 17 funcionários da seguinte categoria: Agentes Comunitários da 

Saúde.  

 

O período do introdutório foi de 21/11/2012 a 27/11/2012 na CF Lenice Maria Coelho com 

os profissionais das unidades CF Helande de Mello, CMS João Batista Chagas e CMS 

Emydio Cabral, com o total de 27 funcionários com as seguintes categorias: enfermeiros, 

médicos, agentes de vigilância em saúde, agentes comunitários de saúde, dentistas, 

técnico higiene dental, técnico de enfermagem.  

 

Dezembro/2012 

 

No dia 06 de Dezembro de 2012 foi realizada a reunião do Comitê de Mortalidade Infantil, 

Materna e Fetal na Sede Administrativa- SPDM no total de 14funcionários com os Titulares 

das Unidades de Saúde da Família UPA Sepetiba, UPA Paciência e UPA João XXIII. 

 

No dia 18 de Dezembro de 2012 na CF Sérgio Arouca foi realizado reunião com 

23enfermeiros das unidades de saúde da família com a seguinte pauta: Variável I- 

Contrato de Gestão. 

 

O período do introdutório foi de 03/12/2012 a 07/12/2012 na CF Deolindo Couto com os 

profissionais das unidades CMS Décio Amaral, CF Lourenço de Melo e CF LeniceMaria 
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Coelho com o total de 18 funcionários com as seguintes categorias: enfermeiros, médicos, 

agentes comunitários de saúde, dentistas, técnico de enfermagem e educador físico.  

 

No dia 20 de dezembro de 2012 na unidade CF Lenice Maria Coelho foi realizado visita 

junto com a supervisora técnica para orientação a Enfermeira responsável pela sala de 

vacinas sobre os erros da rede de frios. 
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