
Os trabalhos foram conduzidos mediante a execucao dos procedimentos abaixo detalhados, 
quais sejam: 

3. METODOLOGIA 

Examinamos os pontos de riscos, selecionamos as areas mais sensiveis, estruturada em 
procedimentos, com enfoque tecnico, objetivo, sistemanco e disciplinado, com a finalidade de 
agregar valor aos resultados, apresentando subsidios para o aperfeicoarncnto dos processes, 
da gestao e dos controles internos, por meio da recomendacao de solucoes para as nao 
conformidades apontadas nos relat6rios com base na IN N' 003/2014 do SSP  Sistema de 
Saude Publica. 

A presente atividade de auditoria teve por objetivo principal aferir e avaliar cs procedimentos 
implantados pela lnstru~ao Normativa e avaliar as atuais condicoes dos controles 
administrativos internos e a devida observancia dos procedimemos implementados, visando a 
oadrcnuacao, otimizacao e aprimoramento das rottnas e o aumento da eflciencia operacional. 
Para tanto, foi realizada tnspecao de conformidade na lnstru~ao Normativa relativa ao tema, 
para verificar se estao condizentes com a realidade da Secretaria. 

2. OBJETIVO 

I SISTEMA 6 
CE 

I S5P • Sistema Secre 
de Sa1ide Mun 
Publica Saud L...=.:.:.;:. __ __,_: 

RGAO ATlVIDADES A SEREM BASE REGULAMENTAR 
NTRAL VERIFICADAS 
taria Proccdimentos e rotinas para o IN SSP N' 003/2014 

icipal de transporte de pacientes. 
e 

0 presente Relat6rio de Auditoria lnterna se refere aos trabalhos realizados no Sistema de 
Saude Publica • SSP da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, por mcio da Ordem de Service 
SCI n• 003/2019. em observance ao disposto no Decreto n" 351/2018, referente ao PAAI - 
Plano Anual de Auditoria lnterna, referente ao exeroclo de 2019, que contempla o seguinte 
item: 

i. lNTROOU~O 

TraMporte de Pacientes 

Projeto Regular de Auditoria · PRA 

RELATORIO FINAL DE AUDITORIA- SSP 
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• Transporte avancado realizado por equipe de urgencia/emergencia; 

• Transporte basicc realizado per equipe de urgencla/ernergencia: 

Sendo este transporte assim dividido: 

O Transporte de Pacientes deve ocorrer quando os beneficios esperados para eles excedem os 
riscos inerentes ao transporte e, tambem quando o paciente necessita de cuidados que nae 
existem em seu local de orlgern. 

S. DO TRANSPORT£ DE PACIENTES 

b} Encerramento Relat6rios: Dezembro/2019 

a} lnfcio: Setembro/2019 

4. PER[ODO DE REALIZA~O 

Relat6rio Final: Relat6rio que coruem os registros decorrentes dos levantamentos realizados 
pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos. A Secretaria podera se manifestar caso haja 
uma inforrnacao relevante que possa vir a alterer a constatacao e/ou recornendacao. 

Sele~ao de amostras: Sao selecionados por amostragem, informacoes espedficas, com base na 
resposta ao Checklist, no intuito de abranger as inconslstencias mais recorrentes, e por fim, 
realizar as inspecoes de conformidade. 

Analise do material: Sao aplicados os testes de auditoria, dos qua is podemos destacar: anallse 
documental mediante Checklist, exames de registros nos sisternas informatizados, verificacao 
in loco, mdagacao escrita ou oral, entre outras. 

Coleta de Dados: Obter informa,oes para o conhecimento e a cornpreensao da entidade 
auditada, bcm como o do ambiente organizacional para servirem de base para fases 
posteriores de auditoria. Nesta etapa o auditor deve revisar a legislacao e normas especfficas 
da organizacao. 

Ordem de servtco  OS: Oocumento utilizado para comunicar a equipe o inicio dos trabalhos 
de auditoria. Na OS sao discriminados os procedimentos basicos, delimita,ao do escopo, 
tamanho das amostras, prazos e demais ortsntacoes sobre o service. 

Aviso de Auditoria: Oocumento enviado a gestiio no intuito de informar o infcio dos trabalhos 
de auditoria na area, atraves do OF. UCCI N' 003/2019 de 04 de janeiro de 2019. 
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--- ouars os veiculos utilizados para o transporte de pacientes? Sao arnbulanclas ou outros veiculos 
autorizados adaptado para tal?  
A definicao da demanda ea decisao de transportar o paciente e de responsabilidade do 
profissional medico que o assiste ea efetivacao do transporte e de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Saude? Como ocorre? --  -- -- Nos veiculos disponibilizados para transporte admitemse pacientes sentados? 
Pacientes com risco de vida podem scr rernovidos sem a crevla realizacao de diagn6stico medico 
nas unidades de que dispoe? Nas Unidades onde nae ha a presence continua do profissional 
medico, a quern cabe esta responsabilidade? 
Antes de decidir a rernocao do paciente, realizam contato com o setor de ernergencia do hospital 
de destino?  --- · 
O paciente removido e acompanhado per relat6rio complete. legivel c asslnado pelo medico com 
o numero do CRM . Conselho Regional de Medicina, e passa a integrar o prontuario no destine? 
(Anexar c6pia de rclat6rio) -- -- 
Quando do recebimento, o relatorio tambem e asslnado pelo medico receptor? (Anexar copia de 
relat6ri2L_ --- 
Somente e permiudo o deslocamento de acompanhante, nos cases que houver indicacao medica 
ou profisstona' de enfermagem onde nae haja medico, esclarecendo o motive da impossibilidade 
do paciente se deslocar desacompanhado e, para pais a fim de acompanhar filhos menores de 

I idade? Como c realizado o controle?  · Quais r~quisitos i:x!gidos ao acompanhante? (ldade mfnima e outros.) 
A central de regula~ao municipal tern controle de toda documentacso de pacientes que fazem 
tratamento dentro e fora do Municipio? Como ocorre esse controle? (Anexar c6pia de algum 
regtstro dest~trole) 
Transporte de Pacientes que fazem TFD (Tratamen10 Fora do Domlcttio) ,_. - · -- -- --  
0 TFD • Tratamento Fora de Domicilio, s6 e permitido quando esgotados todos os meios de 
tratamcnto no prcprio Municipio? 

1--- ·--- A Secretaria Municipal de sauce provr2_enc1a o mcro de rransporte adequado para o transporte 

Os processos foram analisados, com base nas seguintes indaga~oes: 

6. DO CHECKLIST 

O escopo deste trabalho e aferir e avaliar os procedimentos implantados pela lnstrucao n" 
003/2014. 

• Transporte entre Unidades de rcferencia intermunicipal e o transporte dispensado ao 
paciente que necessita de tratamento complementar ofertados em Unidades localizadas em 
outros munidpios. 

• Transporte ambulatorial intra e intermunicipal e o transporte do paciente que 
necessita atendimento ambulatorial dentro ou fora da territorialidade do munidpio; 

• Transporte entre Unidades de referenda inter municipal; 

• Transporte ambulatorial intra e mtermurudpal: 
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  · 
destes pacicntes para outros municipios, conforme PDR·ES Plano Diretor de Regionaliza~ao  ES? ~ . 
As centrals de regulac;3o regional e municipal possuem um controle de toda docurnentacao de 
pacientes que fazern tratamento fora do Munidpio? (anexar comprovacao] 
Para aquisi~ao de passagens a pacientes para tratamento fora do ambito da municipalidade e 
obrigat6ria a aoresentacao da occumentacao que comprove a necessidade do procedimento 
acompanhado da justificativa da Secretaria Municipal de saude, comprovando a impossibilidade 
do cumprimento da obriga~ao por meio de veiculo oficial? -  . 
Para o transporte de pacicntes no interior do Municipio ha uma lista contendo nome e CPF do 
paciente. assinado pelo responsavel do PSF  Posto de Saude da Familia, no qual o paciente foi 
atendido? 
So podcrao via jar pacientes com encaminhamento medico, e agendados pela Central de 
~~i:ulac;ao da Secretarta Municipal de Sau de? 
Tipos de Veiculos para Transporte de Pacientes 
Consta na Jnstruc;ao Normativa SSP n" 003/2014 a seguinte alirmativa: "O transporte de pacientes 
devera ser feito de acordo com o estado de saude do mesmo. Ambulancia Tipo A, veiculo 
destinado ao Transporte em decubito horizontal de pacientes que nao apresentam risco de vida, 
para rsmocao simples e de carater eletivo". 0 que significa 7 
Os veiculos para Transporte de Pacientes possucm sinalizador 6ptico e acustico: maca com rodas; 
dois suportes para sore; oxigenio medicinal; oximetro de pulso; mancmetro digital? (anexar fotos 
ccrnprovatorias} 
Para pacientes que estejam em condicoes de viajarem sentados, com consultas e/ou exames 
agendados em outros munidpios, efetuadas em veiculos como onibus, mlcroonibus vans, estes 
veiculos possuem cintos de seguranca para todos os usuarios? 
Manuten,ao dos Vefculos Utilizados no Transporte de Pacientes  Os veiculos de transporte de pacientes sao mantidos em bom estado de conservacao, limpeza e 
em condicoes de operacdo? Como ocorre (periodo, forma, organizacso, controle)? 
Como ocorre a desinfcccao do veiculo ap6s o transporte de pactentes portadores de molestia 
infecto contagiosa, antes de sua pr6xima utilizac;ao?, 
Oa Utiliza~ao dos Veiculos de Transport_e de Pacientes 
A Ambulancia e outros veiculos destinados ao Transporte de Pacientes sao de uso exclusivo? 
Ocorre o transporte de produtos junto com pacientes; como medicamcntos, material grsfico, 
vacinas etc? 
Ocorre transporte para destino diverse, para o qual esta agendado; com sejam; casa de diversoes, 
estabelecimentos comerciais ou qualquer outro estabelecimento? Como e realizado o controle? 
Oa Responsabilidade do Motorista 
E possivel entregar a dire~ao do veiculo sobre r esponsabilidade do motorista a terceiros? 

0ealizada conducao de pessoas estranhas (caronas), bem como ou~os servidores? 
Quando tiver necessidade de fazer alteracao do roteiro proposto, exceto por defeitos mecanlcos, 
e necessario autoriza,ao da chefla imediata? 
Antes de qualquer viagem, e veriflcado se o vciculo esta em perfeitas condic;oes tecnicas como, 
equipamentos, acess6rios de seguranca, condicoes mecanica, eletrica e documentacao? 

' 0 motorista podc se rocusar a viajar se o veiculo nao estiver em condicdes de trafego, fato que 
devera ser ratificado pelo service de rnanutencao de vefculo municipal? 
Ambulancias e outros veiculos de transporte de paci< nt;;";~~ao""'estao desobrigados a respeitar as 
normas de transito, ficando sob responsabilidade do condutor as infra,ocs por ele cometidas, se 
comprovado nao se tratar de urgencla ou ernergencia (como por exemplo, no retorno da 
ambulancia]? --- 
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Causa: 
Antes de decidir a rernocao do paciente, fazse necessario realizar contato com o setor 
de ernergencia do hospital de destine: todo paciente removido deve ser acompanhado 
por relat6rio complete, legivel e assinado pelo medico com o numero do CRM • 
Conselho Regional de Medicina, que passara a integrar o prontuario no destine. 
Excetuamse as Unidades onde niio ha a presenca continua do profissional medico, 
cabendo esta responsabilidade ao profissional de enfermagem presente. Quando do 
recebimento, o relat6rio deve ser tarnbem assinado pelo medico receptor; 

Criterios/Evidencias: 
• IN SSP N9 003/2014 
 Item 7 do Checklist. 

A) Situai;ao Encontrada: Na rcmocao do paciente para outro hospital, quanta ao 

recebimento, o relat6rio nae e assinado peto medico receptor. 

Em decorrencia dos cxames efetuados, seguem as constatacces dos Achados da Auditoria: 

7. RELAT6RIO OE ACHAOOS 

~!'stru~ao Normativa STR n2 005/2018 • "!lultas 
E preenchido o Diario de Borda, documento tipo 

..£1.o veiculo, conforme modelo do Anexo I da IN STR 
E realizado os proccdimentos relatives as multas d 

stas? 
otoristas? 

vefculos e feita inspcc;ao geral pelo menos uma 
e emergencia? 
e vefculos de transports de pacientes que nae 

al para o controle de trafego? 
ou qualquer vefculo de transporte de pacientes 

ovada a responsabilidade? Como ocorre? 
ado de uso irregular de services com vefculos de 

adrninistrativo sempre que comprovados os 

devidamentc esta instru,ao Normativa no que 

 planilha usado coma forma de controle do use 
n2 005/2018? 

e transito, conforme INSTR n2 005/2018? 

Como e realizado o controle de diarias dos motori 
Fica disponivel e visfvel a escala de services dos m 
E realizada manutencso preventiva e corretiva dos 
vez per semana, verificando os itens de ~gurarn;a 
No final do expedients de trabalho, ambulancias 
estiverem em viagem sac recolhidos ao patio ofic1 
A indeniza~o por danos causados as ambulancias 
e efetuada per quern a causar, sempre que compr 
E promovida sindicancia, quando receber comunic 
transporte de pacientes e instaurado inquerito 
indfcios de irreg::u::la::..ri::d::::a::d:::CS:::? _ 
Ha service de transporte terceirizado? Cumprem 
couber? 

em rela~ao aos motoristas? 

Oa Responsabilidade do Setor de Transporte de Pacientes 
Como e realizado o controle das viagens de transporte de pa~ientes? 
E mantido em seus arquivos relat6rios e documentos de cornprovacao de viagens dos mesmos? 
H~ o controle junto ao Departamento de Recurses Humanos para nae haver acumulo de terias de 
motoristas de arnbulanclas e outros vefculos de transporte de pacientes? Como esta essa situac;ao 
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Propostas: Criar meios de controle, como protocolos que orientam os fluxes para 
accsso aos services, atravcs de tnstrucao Normativa especifica sobre o assunto. 
Utiliza~ao de sisterna que se destina a registrar as lnformacdes eletronicamente, 
fadlitando a pesquisa e fiscaliza~ao, referente a documentacao dos pacientes. 
Controlar nao apenas o cumprimento da atencao aos ctdadaos. como tarnbern 
controlar a qualidade dos servtcos, impedindo equivocos e estabelecendo padroes 
minimos de registro dos atendimentos. 

Efeitos: Oesorganizacac, dificultando um controle. fiscali1a~o e manutencao da 
demanda em saude de sua popula~ao do Municipio. 

Causa: A Central de Regula~ao Municipal nao possui nenhuma forma de controle sobre 
os documentos dos pacientes que fazem tratamento dentro do Municipio. 

Criterios/Evidencias: 
 IN SSP N2 003/2014 
 Item 10 do Checklist. 
• Item 13 do Checklist 

8) Situa~ao Encontrada: Nao ha controle de docurnentacao de pacientes que fazem 
tratamento dentro do Munidpio pela Central de 'legula~ao Municipal. 

Otimiza~ao e atuahzacao da instrucao Normativa. 

Beneficios: 
Seguranca no atendimento do hospital de destine, diante da cornprovacao de que o 
profissional esta clente da situacao do paciente; 

Propostas: Analisar os riscos do procedimento nao esta sendo realizado e atualizar a 
lnstrucao Normativa SSP n• 003/2014, para que passe a constar a informa~lfo precisa. 

A lnstru~ao Normativa desatualizada nao reflete a pratica atual utilizada na execucao 
dos pr ocedimentos e fluxos. 

Efeitos: 
tnseguranca quanto ao recebimento das Informacoes sobre a situacao do paciente 
pelo hospital receptor, podendo prejudica a conduta dos procedimentos no 
tratarnento do paciente; 

Desatualizacao da lnstru~5o Normativa. 
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Causa: Os velculos destinados ao transporte de pacientes sao de uso exclusive. E 
expressamente proibido o uso de veiculos de transporte de pacientes para transportar 

Criterios: 
·IN SSP NQ 003/2014 
• Item 23 do Checklist 

O} Sltua~ao Encontrada: Ocorrencia de transporte de produtos como medicamentos, 
material grafico. vacinas etc, em carros cornuns, junto com pacientes. 

Beneficios: Gestao de controle, organizacao e melhor atendimento. 0 monitoramento 
e considerado essencial para um transporte seguro, sendo fundamental para a 
diminui~ao de intercorrencras. Garante a seguranca do paciente durante todo o 
procedimento. 

Propostas: lnlcier o controle desde o primeiro atendimento, elaborando a listagem 
com nome e CPF do paciente, assinado pelo responsavel do posto de saude, mesmo 
quo para transporte no interior do municipio. 

Efeitos: Procedimento inseguro, auseocia de controle. 

Causa: 
Nao ha controle, para o transporte de pacientes no interior do Municiplo, nae 
contendo uma lista com nome e CPF do paciente, assinado pelo responsavet do PSF • 
Posto de Saude da Familia, no qual o paciente foi atendido. 

Criterios: 
• IN SSP N2 003/2014 
 Item 15 do Checklist 

q Situa~ao Encontrada: Para o transporte de pactentes no interior do Municip10, nao ha 
lista contendo o name e CPF do paciente, assinado pelo responsavel do PSF • Posto de 
Saude da Famflia, no qual o oaclente foi atendido. 

Bcneficios: Gestao de controle. organlzacao e melhor atendimento, viabilizando o 
acesso equanime, com eficiencia, qualidade e integralidade, de forma agil, de acordo 
com a necessidade, facilitando a fiscaliza~ao e garantindo transparencia. Beneficia os 
gestores ao evidenciar onde existe a maior demanda por atendimento, norteando 
acoes estrategicas para resolver os gargalos e diminuir as filas de espera e 
possibilitando planejamentos. 
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transparencia, identifica~o e 
Beneficios: 
Aumento da eficiencia ooeracional. controle, 
responsabilizai;iio do condutor. 

Arquivar os diaries de bordo, com os devidos registros de datas e horarios (partida e 
chegada], destinos, quilometragens inicial e final, abastecimentos de combustiveis 
(tipo e litros), nome e assinatura do condutor do veiculo. 

Propostas: 
Acatar o procedimento determinado na tnsrrucao Normativa, como forma de controle 
da utilizai;ao dos veiculos psrtencentes a frota municipal, objetivando assegurar a 

correta identificacao do servidor que os conduz. 

Efeitos: 
lmpacto negativo, procedimento inseguro, uma vez que 0 documento e oecessario 

para comprovar a identificac;ao do condutor do velculo. 

Causa: 
A Secretaria de Saude nao esta utilizando o diario de bordo, sendo seu preenchimento 
e uso diaries obrigat6rios, estando em desacordo com a lnstru<;ao Normativa. 

Criterios: 
• INSTR n2 005/2018 
 Item 41 do Checklist 

E) Situa~ao Encontrada: Nao utiliza<;ao do Diario de Bardo, documento tipo planilha usado 
corno forma de controle do uso do vefculo, conforme modelo da IN. 

Beneficios: Gestao de controle, higienizac;ao, organizac;ao, melhor atendimento, 

condicoes adequadas de transporte. 

Propostas: Realizar o uso dos veiculos para pacientes de forrna exclusiva para este fim. 
Efetuar planejamento do processo logistico (recebimento, armazenamento, 
distribuic;ao e transporte), visando otimizar o transporte de produtos, evitando a 
necessidade de utilitar os mesmos veiculos dos pacientes. 

Efeitos: Desorganiza<;ao, perigo de contamina<;ao, condic;oes inadequadas de 
transporte, armazenamento e distribuic;ao, permitindo quc os produtos permanecam 
com suas caracteristicas iniciais ate o mornentc da sua administrac;ao, possibilidade de 

inseguranca dos pacientes. 

qualquer tipo de produto junto com pacientes, como medicamentos, material grafico, 

vacinas etc. 
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Dessa forma, o objetivo e emitir uma oplniao que evidencie em que medida foram observadas 
as leis e regulamentos, de modo a garantir uma correta avatiacao da materia fiscalizada, a 
partir de cntenos adequados e predeterminados, bem como informa~oes sobre o 
desempenho dos 6rgaos e das entidades da Administra,ao Pubfica, pautado em criterios de 
economicidade, eficiencia, eficacia, efetividade, equidadc, etica e protecao ao meio amblente, 
alern dos aspectos de legalidade, sendo de total relevancla a atcncao e o empenho para acatar 
as recomendacdes. 

Em virtude dessas consideracoes inictais. e importante assinalar que a auditoria interna tern 
um papel fundamental, pois permite averiguar se os fatos estao em conformidade com os 
aspectos legais e dentro das normas, coma tambern verificar se as operacoes da entidade 
estao sendo realizadas conforme o seu planejamento. 

Auditoria e o exame independente, objetivo e slstemancc de dada materia, baseado em 
normas tecnicas e profissionais, no qual se confronta uma condiqao com determinado criteria 
com o fim de emitir uma opiniao ou comentarlos, conforme se depreende das Normas de 
Auditoria Governamental (NAG 1102). 

7. CONSIDERAt;:OES FINAIS 

Acompanhar e fiscalizar o desempenho dos motoristas da Se~ao. 

. Coordenar e supervisionar a guarda, o ccntrole e a operacso das ambulancias e 
demais veiculos utilizados, de forma que mantenha registro das intorrnacces: 

· Zelar pela manutencao preventiva e corretiva dos veiculos utilizados; 

 Promover o controle de trafego das arnbulancias e outros vefculos utilizados, no que 
se refere a horario, destine e outras auvidades pertinentes; 

 Vcrificar c inspecionar a conservacso interna e externa dos equlpamentos de 
seguranca dos vetcutos utilizados no transporte de pacientes; 

· Coordenar, controlar, avaliar e supervisionar as atividades de manutencao e 
conservacso das ambulancias e outros vetcutos utilizados; 

 lncentivar motoristas a observarem as disposicdss do Codigo de Transite Brasileiro, 
at raves de palestras de reciclagem; 

Embora o Checklist nao aponte evidenclas relanvas aos itens abaixo, sugerimos: 

F} Recomendacoes Adicionais: 
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Ciencia da Secretaria Municipal de saude: 

. CAM~NDAO 
Auditora Publica lnterno 

SIMO~S TRISTAO 
Controladora lnterno Municipal 

Afonso Claudio, OS de dezembro de 2019 . 

Por fim, a Unidade Central de Controle lnterno, agradece a secrerana e aos servidores da 
Secretaria Municipal de Saude pela disponibilidade e esforco, e se coloca a disposicao para 
elucidar quaisquer inconsistencias relatadas, visando, sobretudo, o fortalecimento dos 
controles internos de nossa tnstituicao. No mais, lembramos que a auditoria interna deve ser 
sempre entendida como uma atividade de assessoramento a Adrninistracao, de carater 
essencialmente preventive, destinada a agregar valor e a melhorar as operacoes da entidade, 
fortalecendo a gestao e racionalizando as a9oes de controle interno. 

Posteriormente, sera necessario esforco rnutuo entre a Secretaria de Saude e Unidade Central 
de Controle lnterno para alterar e ajustar a lnstrucso Normativa, garantindo uma 
uniforrnidade de procedimentos, resultando em a~oes mais efetivas e um controle mais 
acessivel. 

Assim, demonstrase a necessidade da anause, resposta e consideracoes referente a este 
Relat6rio Final por parte da Secretaria de Saude, para sanar possiveis duvidas, dar a 
oportunidade contradit6rio, caso discordem de algum item; e possibilrtando alinhar as ideias 
com os procedimentos cotidianos dos responsaveis, para dar infcio as providencias. 
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