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Apresentação 


Em continuidade à iniciativa de o Tribunal dL: Contas do Estado da Bahia 

divulgar os n:sultados das auditorias rL:alizadas em programas 

governamL:ntais, junto aos órgãos públicos, parlamentarL:s e a sociedade 

civil , apresento mais uma publicação da série de sumários L:xL:cutivos editados 

por esta Corte de Contas. 

Esta edição apresenta, de forma simplificada, as informações sobre a auditoria 

realizada pela 53 Coordenadoria dL: Controle Externo no Programa Mais 

Saúde, no que diz respeito à Ação Atenção à Saúde do Portador de 

Deficiência. O respectivo processo (TCE/009008/2005) foi apreciado em 

sessão do Plenário de 16/05/2006. sob a relatoria do Conselheiro Antônio 

França Teixeira, cujo relatório de auditoria poderá ser aCL:ssado através do 

site www.tce.ba.gov.br. As atividades foram desenvolvidas no âmbito do 

Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo com Foco na Redução da 

Desigualdade Social (CERDS), decorrente do Acordo de Cooperação 

Técnica firmado em 2002, entre esta Casa, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) e o Department for Internatlonal Development (DFID), do Reino 

Unido. 

www.tce.ba.gov.br


Rt:ssalto, dt: logo, qut: o assunto tratado nt:s1t: sumário é um dos mais oportunos, 

principalmt:ntt: t:m fact: de seu lançamento se dar no ano t:m qut: a Campanha 

da Fraternidadt: da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

tem como tt:ma "Fraternidade t: Pt:ssoa com Deficiências". 

Rt:gistro agradecimt:nto t:spt:cial aos servidort:s da Casa portadort:s dt: 

deficiência fisica, que, com suas opiniõt:s t: sugt:stõt:s, contribuíram para a 

realização desta auditoria. 

Com t:ste trabalho, qut: buscou sobretudo examinar a oportunidade de 

apt:rft:içoamento da opt:racionalização da rt:ferida Ação, o Tribunal prett:nde 

contribuir para a melhoria da gestão pública, o fortakcimt:nto do controk 

social t: a rt:dução das desigualdadt:s sociais. É, com efeito, mais um dt:safio 

qut: st: conquista. 

Conselheiro Alltonio HOllorato de Castro Neto 
Presidente 
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A Ação Atenção à Saúde do Portador de Deficiência tem por objetivo garantir 

a eqüidade no acesso da população às ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, nos vários níveis de atenção, visando à redução da 

morbi -mortalidade e à diminuição das desigualdades sociais. Trata-se da Ação 

4198 , inserida no Programa 203 - Mais Saúde, previsto no Plano Plurianual 

(PPA) 2004-2007, com recursos da ordem de R$3.401.375.000,00. No âmbito 

da Ação, nos exercícios 2004 e 2005, foram executados recursos no montante 

de R$16.354 .724,95. 

Essa ação tem por finalidade promover a reabilitação de pessoas com 

deficiência por meio da ampliação da rede de serviços e está inserida na 

política pública estadual denominada Programa de Prevenção e Assistência 

às Deficiências (PROPAD), instituída pela Portaria n.o 3.832, em 2611111992. 

Entre outras diretrizes, ela deve promover a organização da rede de atenção 

à saúde das pessoas com deficiência, em conformidade com as portarias e 

resoluções instituídas pelo Ministério da Saúde. 

A Ação Atenção à Saúde do Portador de Defici0ncia é identificada sob a 

denominação de PROPAD pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

(SESAB) e demais atores interessados, terminologia também adotada a partir 

de agora no presente relatório. 

Embora não haja ato formal de nomeação, o PROPAD é coordenado pela 

diretora do Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Deficiências 

(CEPRED), órgão subordinado à Coordenação de Atenção Ambulatorial 

Avaliaçao da Açao Atençao à Saúde I9 
do Portador de Deficiência 
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E8pl:miaHzada ~ Apúiú Diagnóstico (COADI), ~ éstà, à SuplilrintlilndelUlill dlil 
Rlilgulaçl1ú, Atlilnçl1ú Iil Protnúçl1o dlil SaUdIil (SURAPS), túdos vinculadús à 
Slilcrutaria da 8aúdlil dú Estadú da Bahiã (SESAS). 

Dutantlil ús hlVantatn~ntús Nalizados, Iilvidénciúu~sé qUé nãú éx.1stém dadús 
prucüms nl'ltn atualizados quantú ao ditndnsionàttléntb do púbHo()~ãlvo da à9ão, 
fit:) Estado da Bahia. Os pÚUCÚ!l dados dispbnívéis são Iilstimados; obtidús púf 
tnéio dé quatro plilsquÍl'ms dlil pNvalencia dé incàpacidadé étn alguns mun.icipio!!. 
Dessa fúftna; o público~alvú tlútnlspondé às plilssoas eútn défieiencià Ms 417 
tnunieípios dú Estadú da Bahia. 

oPROPAD é ~xlilcutadú étn partllilria éntnl o OOVéftlO dú Estado é municipios, 
cabendo aú priméiro, basieam~ntlil , financiar àS a9tJés do CEPRBD vúltlidãs à 

aquisição dé 6rtélililli, protlilSIilS é tnlilios auxiliaNs dlillmmtnúçlio til àOIipaeità9ão 
dé équipéS tlõÍeniellli dÚIi démaili Céntros dé RéabiHtà911ú.Aús municipiú8 tlabé 
pwmovér a infra~lilstrututa patà a éXlileuçllo dàS àyoes fit:) nivlilllúcãl, contàndo 
eúm finaneiaméntú diNtú dú Si!!tliltna Únitlú dé Sàúdlil (8US). 

!••• Recursos alocados à Ação 

A Açl10 4198 = Aténçl10 à SaÚdé do Púrtlldof dé Dlilficiencià é finlinl:iàda 
Pélú Fundú Naeiúnal dé 8aÚdlil (FNS), púr lfililiú dú qual o OOVlilrfiO Flildlilràl 
trànsfété ruCUtsús dú SUS para ÚS Estàdos. 

A Iolxéeuçiiú úf9améntâtili é finantllilÍtà dli àylio é Nalizadll pélú CEPRED, 
àttavés da fúntlil dlil rueursos 48 (Cúntribui911ú dú FUhdo Naciofiàl dé Saúdé), 
qUé finaneia a aquÍsÍyiiú do mlltlolrilll dlol eúrtsU1nú, e da fúntlil 30 (RéeUrl'infl 
VitulUladús às Açõlils é SlilrvÍÇÚS PÚblieos dê Saúdé), dlilstinàdll a eustlilàf 
dtlsplolsas eom viaglilfls e servÍçúli de pessúlljurtditla. Tais téeUrSOS finàrtehtm, 

1 O Avaliaçao da Açao Atençao à Saude 
di) Portador de Deficiência 
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basicamente, as ações do CEPRED voltadas à aquisição de órteses, próteses e 

meios auxiliares de locomoção e à capacitação de equipes técnicas dos demais 

Centros de Reabilitação. 

A previsão e a execução dos recursos, referentes aos exercícios de 2004 e 

2005, estão dispostas no quadro seguinte: 

Quadro 02 - Execução Orçamentária e Financeira da Ação em 2004 e 2005 

Em R$ 


Valor 

Ano Fonte 
Orçado Atual 

(A) 
Empenhado 

(B) 
Pago 
(C) 

% 
(C/A) 

30 - Recursos Vinculados às Ações 
e Serviços Públicos de Saúde 

539.373 458.172 458.172 84,90 

2004 
47 - Contribuição 
Nacional de Saúde 

do Fundo 
700.000 0,00 0,00 0,00 

48 - Contribuição do FNS 
Prestação de Serviços de Saúde 

5.892.850 5.748.235 5.748.235 97,50 

Subtotal 7.132.223 6.206.407 6.206.407 87,00 

2005 

30 - Recursos Vinculados às Ações 
e Serviços Públicos de Saúde 

195.736 195.735 192.235 98,21 

48 - Contribuição do FNS 
Prestação de Serviços de Saúde 

10.000.000 9.952.582 9.948.786 99,49 

Subtotal 10.195.736 10.148.317 10.141.021 99,46 

Total 17.327.959 16.354.724 16.347.428 94,34 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, Contábeis e Financeiras - ICF (Consulta realizada em 
28/1212005). 

As ações desenvolvidas pelos municípios, relativas ao atendimento de usuários 

e aos procedimentos de concessão de equipamentos pelos Centros de 

Reabilitação, contam com financiamento direto do SUS. 

Avaliaçao da Açao Alençao à Saude 1 1 
do Portador de Deficiência 
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o que o TCE avaliou 

o principal objetivo desta auditoria foi avaliar se a Rede de Atenção à Saúde 

da Pessoa com Deficiência vem sendo ampliada com eqüidade, levando-se 

i.:m conta o acesso do usuário aos serviços ofertados e a sustentabilidade da 

ação, com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com deficiência, no que se refere à promoção da saúde, à reabilitação da sua 

capacidade funcional e ao desenvolvimento de suas habilidades individuais. 

O problema descrito foi investigado por intennédio da análise de três questões 

di.: auditoria qUi.: versam sobre os objetivos especificados, a seguir descritas: 

1. 	 A ampliação da Redi.: de Ati.:nção à Pi.:ssoa com Deficiência vem 

contemplando com eqüidadi.: a redistribuição geográfica de serviços 

ofi.:recidos ao público-alvo? 

2. 	 A opi.:racionalização dos serviços prestados pdos Ci.:ntros di.: Reabilitação 

obi.:di.:ci.: às diretrizi.:s do PROPAD e às portarias di.: credenciamento das 

ri.:di.:s fisica e auditiva? 

3. 	 Como o processo de implementação da Ação e seus resultados vêm sendo 

monitorados e avaliados com vistas a corrigir rumos e aprimorar as práticas 

di.: gi.:stão? 

Por que foi avaliado 

A Constituição Brasileira estabeleci.: que a erradicação da pobreza e a redução 

das desigualdades sociais e regionais constituem objetivos fundamentais da 

Ri.:pública (art. 3°, inciso I1I). 

No PPA 2004-2007, o Governo do Estado da Bahia define como principal 

objetivo o desenvolvimento de ações voltadas para a construção de uma 

1 2 Avalia.;,;ao da Açaú Alençao à Saúde 
de Portador de Def;riência 
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sociedade justa e coesa, através do combate à pobreza e às desigualdades 

sociais e da inclusão socioeconômica. 

Assim, a Ação foi selecionada para a realização de auditoria, considerando, 

a16m da sua cob\::rtura geográfica, o seu caráter prioritário e a sua relevância 

social , já que a prátiea da inclusão dos desiguais palie do princípio de que, para 

inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada e promover os meios 

de modo a atender às necessidades de todos os seus membros . 

Como se desenvolveu o trabalho 

A auditoria foi executada pela 53 CoordenadOlia de Controle Extemo, no 

período de 08/08/2005 a 29/ 12/2005 , por uma equipe multidisciplinar de oito 

técnicos (dois administradores, cinco contadores e um economista), e contou 

com suporte metodológico e estatístico de consultores, além da colaboração 

de acadêmicos e estudiosos da área que se fizeram presentes em painéis de 

referência. oportunidades em qUL: apresentaram sugestões para aperfeiçoar 

o planejamento e as recomendações. As análises efetuadas pela auditoria 

compreendem as ações executadas nos exercícios de 2004 e 2005 . 

Para a coleta direta e ocasional dos dados foram utilizados tanto o levantamento 

censitário quanto o amostrai , tendo como principais instrumentos a entrevista 

não-estruturada, a análise documental , a observação direta e o questionário 

estmturado. Por fim, na avaliação das questõ\::s de auditoria foram empregadas 

como estratégias metodológicas a análise de conteúdo e a análise estatística. 

Foram efetuados levantamentos em 16 municípios do Estado (Ilhéus, Irecê, 

Itaberaba, Itabuna, Itororó, Jcquié , Jeremoabo, Juazeiro, Lapão, Medeiros 

Neto, Paulo Afonso, Porto Seguro, Ruy Barbosa, Salvador, Teixeira de Freitas 

e Una). 

Avallo< ]c ja A(,-a< A'('nc]< :J ,aud,' 1 3 do Pl r':JdcJ[ de> [lEfe I,'nua 
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Inspecionou-se a totalidade dos Centros de Reabilitação (um estadual e sete 

municipais), descritos no Quadro 01 e no mapa apresentados na seqüência. 

Foram coletadas também informações junto a 230 usuários dessas unidades, 30 

representantes de associações e entidades representativas da pessoa com 

deficiência, 38 representantes de Conselhos Municipais de Saúde, além do 

coordenador estadual e coordenadores municipais. 

Quadro 01- Distribuição dos Centros de Reabilitação por Macrorregião de Saúde 

N." de Centros 
Macrorregião Municípios População % de Reabilitação 

Sede Total 

O I - Nordeste Salvador 81 4752 .591 35 ,67 OI 

02 - Norte JuazeIr O 27 93 4 .325 7,0 1 OI 

03 - Sul Ilhéus, Itabuna e Jequlé 79 1.900 .638 14,27 03 

04 Extremo Sul TeIxeIra de FreItas 2 1 692.545 5,20 OI 

05 - Sudoeste VItÓrIa da ConquIsta 64 1555072 11 ,67 OI 

06 - Oeste ( I ) BarreIras 36 783 073 5,8 8 

07 - Centro - Leste (I) Ferra de Santana 67 1.950 .384 14,64 

08 - Centro Itaberaba 42 754 .564 5,66 OI 

Total 417 13.323.192 100,00 08 

Fonte: Plano Diretor de Regionalização da Assistência à Saúde - 2004. SESAB. 
Nota: Até o fmal dos trabalhos, ainda não tinham sido implantados os Centros de Reabilitação 
nas Macrorregiões Oeste e Centro-Leste, que abrangem 103 municípios 

1 4 Avaliaçao da AÇClO Atençao à Saúde 
do Portador de Deficiência 
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Figura 01- Centros de Reabilitação por Macrorregião 

NORDESTE 
Salvador· Centro Est. de Prev. e Reab . de Delic iências 

SUL 
Jequlé· Núc leo Mun. De Prev. E Reab . Física de Jequié 
Ilhéus· Núcleo Municipal de Atenção Especializada 
ltabuna • CREADH -Centro de Reab . e Desen . Humano 

EXTREMO SUL 
Teixeira de Freitas· Centro de Reab . Mãe Maria 

SUDOESTE 
V. da Conquista· Centro Munic. da Reab. de V ~óri a da 
Conquista 

NORTE 
Juazeiro· CERPRIS - Centro Reg . de Prev ., Reab. e Inc. 
Social 

CENTRO 
Itaberaba· CEMUR - Centro Mun icipal de Reabilitação 

o teste-piloto foi aplicado no município de Vitória da Conquista e objetivou, 

principalmente, aperfeiçoar os instrumentos de coleta de dados, mensurar o 

tempo necessário para a execução dos trabalhos em cada município, bem 

como oferecer uma perspectiva exploratória do PROPAD, através da obtenção 

das primeiras estatísticas. 

Avaliaçao da Açao Atençao à Saúde 1 15 
do Portador de Deficiência 
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••• 	Capacid ade instalada dos Centros de Reabilitação 
inferior à demanda 

A capacidadt: instalada dos Ct:ntros dt: Rt:abilitação t:m funcionamt:nto no 

Estado da Bahia, t:m númt:ro dt: oito, não é suficit:ntt: para att:ndt:r à dt:manda 

dt: pt:ssoas com dt:fici€ncia, tanto do município ondt: t:stão st:diados quanto 

dos municípios qut: compõt:m a sua rt:spt:ctiva macrorrt:gião. 

A cobt:rtura insuficit:ntt: é causada, principalmt:ntt:, pda car€ncia dt: recursos 

humanos, matt:riais t: tecnológicos, pda aus€ncia de Ct:ntros de Reabilitação 

nas macrorrt:giõt:s Ot:stt: t: Ct:ntro-Lestt: e pda falta de uma maior sensibilização 

dos gestores municipais t:m rdação às açõt:s voltadas à saúdt: da pt:ssoa com 

dt:fici€ncia. 

Não obstantt: a pouca prt:cisão dos dados rt:fert:ntes ao público-alvo da Ação, 

o qut: dificultou a rt:alização dos trabalhos auditoriais, a simples comparação 

do número total de usuários cadastrados pdos oito Centros dt: Rt:abilitação 

(46.015 pessoas com dt:fici€ncia física) com a população baiana de deficientes 

físicos estimada pela Organização Mundial de Saúde - OMS (261. 715 

indivíduos)' revda que apenas 17,6% das pessoas com defici€ncia física do 

Estado da Bahia são cadastradas. 

I Dado constantt: do Ânt:xo da Portaria nO 060/GM, dt: 05/06/2002 (Política Nacional dt: Saúdt: da 
Pessoa Portadora dt: Ddici0ncia) . 

1 6 	Avaliaçao da Açao Alençao à Saúde 
do Portador de Deficiência 
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Outro aspecto a ser destacado é que, à exceção de Salvador, cerca de 84% 

dos usuários dos Centros de Reabilitação residem no município em que estes 

estão instalados, ou seja, apenas 16% dos usuários são oriundos dos demais 

municípios que compõem a macrorregião. 

Considerando-se que essas unidades funcionam com capacidade instalada 

plena, e que nas macrorregiões Oeste e Centro-Leste, que abrigam cerca de 

21 % das pessoas com deficiência fisica do Estado, não há centros instalados, 

constatando-se a baixa efetividade no atendimento e a falta de eqüidade no 

acesso aos serviços. 

Mantidas as atuais condições de operacionalização, sem considerar o 

crescimento populacional , o CEPRED, unidade que possui o melhor 

desempenho no cadastramento (555 usuários/mês), concluiria o cadastro do 

público-alvo da sua macrorregião somente em 2014. 

Em face das condições apresentadas até o momento, conclui-se que o 

P~OPAD tem poucas chances de atender plenamente à população baiana 

de deficientes fisicos . As evidências revelam, ainda, que a ampliação da 

Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência não contempla com eqüidade a 

redistribuição geográfica de serviços oferecidos ao público-alvo, conforme 

preceitua o item O1 do Capítulo I da NOAS-SUS 01/02 2 
. Limita-se, 

majoritariamente, a atender, de forma restrita, às populações residentes nos 

municípios onde estão instalados os Centros de Reabilitação, o que contribui 

para a exclusão das demais pessoas com deficiência. 

2 Norma Operacional da Assistência à Saúde, aprovada pela Portaria nO 373/GM, de 27/02/2002, 
que amplia as n:sponsabilidades dos municípios na Atenção Básica, estabelece o processo de 
regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade; 
cria mecanismos para o fortalecim ento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e 
procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municipios . 

Avaliaçao da Açao Atençao à Saúde 117 
do Portador de Deficiência 
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_ ••Dificuldade de deslocamento da pessoa com 
deficiência até o Centro de Reabilitação 

A Política Nacional relativa à Pessoa com Deficiência - PCD (Portaria MS/ 

SAS 304/1992) estabelece, dentre outros aspectos, que cabe ao gestor estadual 

ou municipal definir critérios, consecução e custeio de transporte adaptado, 

coletivo ou específico, para a pessoa portadora de deficiência. No entanto, 

foram observados os seguintes aspectos: 

37,5% dos municípios inspecionados (Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista, 

Juazeiro, Itaberaba e Teixeira de Freitas) não possuem transporte público 

adequado e adaptado para atender às PCDs, dificultando a locomoção 

dessas pessoas para tratamentos, consultas e reabilitação; 

segundo dados obtidos junto às associações e entidades representativas, 

cerca de 60% das pessoas com deficiência que não residem nas sedes 

dos Centros de Reabilitação não contam com transporte disponibilizado 

pela prefeitura local. 

Por outro lado, verificou-se que, dos municípios visitados, apenas Itaberaba e 

Jequié dispõem de local para pernoite dos usuários, quando encaminhados ao 

CEPRED em Salvador. A inexistência de tais acomodações provoca desgaste 

fisico das pessoas com. deficiência, podendo colocar em risco a continuidade 

do tratamento . 

Conclui-se, então, que a distância entre os municípios, a quantidade insuficiente 

ou mesmo a inexistência de transporte público adaptado e a falta de 

sensibilização dos gestores públicos para a condição especial da PCD 

representam as principais causas para a dificuldade de deslocamento . 
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___ Desconhecimento por parte do público-alvo sobre as 
ações do PROPAD 

Nas diretrizes do PROPAD a divulgação da política estadual de prevenção e 

assistência às deficiências é apontada como princípio básico a ser perseguido 

em todas as ações, com vistas ao aumento das possibilidades de independência 

e de inclusão social das PCDs . Entretanto, através de entrevistas e 

questionários aplicados junto a associações e entidades representativas da 

pessoa com deficiência e aos Conselhos Municipais de Saúde, foi evidenciado 

o desconhecimento das ações de saúde voltadas a esse público, podendo-se, 

dessa forma, inferir que as atividades de divulgação implementadas pelos 

órgãos executores ainda não se mostraram eficazes. Os dados a seguir 

demonstram a situação descrita: 

nos municípios onde não existem Centros de Reabilitação, 91 ,67% das 

associações e entidades relataram que desconhecem as ações do PROPAD 

e a existência dessas unidades de saúde; 

nos próprios municípios-sede dos Centros de Reabilitação, 72,73% das 

associações e entidades representativas das PCDs não têm conhecimento 

das ações de divulgação do PROPAD; 

dos 38 Conselhos Municipais de Saúde consultados foi realizada entrevista 

pessoal com 13 representantes, dos quais 11 declararam não haver participado 

de qualquer trabalho de divulgação dos serviços disponibilizados pelo Centro 

de Reabilitação. Além disso, foram coletadas iriformações através de fax e 

e-mailjunto aos outros 25 Conselhos Municipais de Saúde, sendo constatado 

que 82,35% desconheciam a política estadual de prevenção e assistência às 

deficiências. 
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Essas evidências tomam-se relevantes na medida em que a divulgação 

insuficiente das ações do PROPAD limita o acesso da PCD aos serviços 

oferecidos pelos Centros de Reabilitação, contribuindo não apenas para o 

agravamento das condições de saúde, como também para a exclusão social 

dess~s pessoas, já que desconhecem o programa e os serviços a que têm 

direito. 

--_ Dificuldades em manter equipes técnicas capacitadas 

o Manual de Legislação em Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência atribui 

a responsabilidade, tanto aos gestores estaduais quanto aos gestores municipais, 

de promover a capacitação dos recursos humanos necessários à consecução 

das políticas nacional e estadual, e a de operacionalizar as ações e atividades 

específicas na área de saúde da pessoa com deficiência. 

Através de entrevistas e análise documental, constatou-se que existe alta 

rotatividade das equipes técnicas nos Centros de Reabilitação do interior do 

Estado, ocasionada, em geral, por mudanças na gestão municipal, com a 

conseqüente alteração das equipes de profissionais lotados nesses Centros. A 

título de exemplo, apenas no exercício de 2005, nos municípios de Ilhéus e de 

Teixeira de Freitas, foram nomeados quatro Secretários de Saúde e, no de 

Juazeiro, dois. 

Essa prática contribui para a descontinuidade dos serviços, além de 

impossibilitar que profissionais já treinados apliquem e disseminem o 

conhecimento adquirido, resultando em desperdício de recursos . 
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Estrutura física inadequada e ausência de 
equipamentos nos Centros de Reabilitação 

A Portaria Federal MS/G M nO 8] 8/2001 estabelece que os serviços de 

reabilitação fisica deverão dispor de instalações apropriadas para os diversos 

setores, equipamentos ,básicos e recursos humanos especializados de acordo 

com os vários níveis de complexidade dos serviços. 

Da inspeção realizada nos oito Centros de Reabilitação, constatou-se que apenas 

o CEPRED (Salvador) e CREADH (Itabuna) dispunham de estrutura fisica 

compatível com o que detennina a citada Portaria. Além disso, todos os Centros 

inspecionados aprescntam car€ncias de vários equipamentos (muletas 

canadenses, conentes intcrferenciais, stand in table adulto e infantil , banho 

de parafinas inox, dentre outros) previstos no Anexo I do referido instrumcnto 

legal. Considerou-se como principal causa para essa situação a falta de 

investimento municipal , o que pode trazer prejuízos à prestação de serviços 

aos usuários que dependam da estrutura não disponibilizada. 

As principais fragilidadcs identificadas, no que se refere à estrutura fisica, 

são: 

no Núcleo Municipal de Atenção Espccializada (NAE), em Ilhéus, 

funcionam quatro ações dc atenção à saúde- Idoso, Hipertensão, Diabctes 

e Obesidade - compartilhando no mesmo espaço fisico os consultórios 

médicos, a reccpção e a árca dc cspcra, scndo que esta última não comporta 

a quantidade diária de usuários, obrigando-os a aguardar na área de entrada 

do prédio, que é descoberta e desprovida de bancos ou cadeiras para 

acomodá-los. Além disso, a Coordcnação do Núcleo c o Scrviço Social 

dividem a mcsma sala, onde sc rcalizam atcndimentos simultâneos a 

usuários. Adcmais, não há sala para prestação de scrviços tcrap€uticos e 

oricntação familiar, ncm árcas dc apoio isoladas da árca assistcncial ; 
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r à época da visita ao Centro de Reabilitação Mãe Maria (CRMM), em 

Teixeira de Freitas, as instalações físicas não favoreciam o bom 

desempenho do trabalho desenvolvido pela unidade, pois o espaço fisico 

era insuficiente, além de não haver área para treinamento de Atividades 

da Vida Diária (AVO). A sede da nova instalação deste CR, inaugurada 

posteriormente, foi visitada pelos auditores, porém não foi possível atestar 

a sua adequação à Portaria reguladora; 

no Centro Municipal Especializado em Reabilitação Física (CEMERF), 

de Vitória da Conquista, as instalações fisicas são limitadas e não há 

espaço para treinamento de Atividades da Vida Diária (AVO) . A equipe 

de auditoria visitou a obra de construção da nova sede de instalação 

deste centro; 

o Núcleo Municipal de Prevenção e Reabilitação Física de Jequié 

(NUPREJ) não conta com sala para desenvolvimento de atividades de 

cinesioterapia com recursos para treinamento de Atividades da Vida Diária 

(AVO) e treino de marcha, opcionalmente com box para termo e 

eletroterapia, além de sala de reunião de equipe; 

o Centro Municipal de Reabilitação (CEMUR) de Itaberaba não dispõe 

de box para termo e eletroterapia, nem sala de Atividades da Vida Diária; 

o Centro Regional de Prevenção, Reabilitação e Inclusão Social 

(CERPRIS), de Juazeiro, não possui sala para condicionamento fisico 

nem área para arquivo médico e registro de pacientes; o elevador não 

funciona e a piscina encontrava-se sem uso, além de não possuir dimensões 

adequadas para os exercícios específicos, segundo informações da sua 

coordenação. 
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Ddici~ncias estruturais e de equipamentos podem comprometer a qualidade 

do atendimento aos usuários, deixando de garantir às pessoas com ddiciência 

a pkna assistGncia necessária à sua reabilitação clínico-funcional. 

••••	A usência de assistência técnica para próteses, órteses 
e meios auxi liares de locomoção 

A Portaria MS/SAS nO 388, de 28/07/1999, estabdece, no seu art . l°, que a 

empresa de Ortop0dica T0cnica, fornecedora de órtese e prótese ambulatorial, 

deverá, mediante instrumento próprio, oferecer garantia para todos os produtos 

por ela fornecidos. 

Além disso, a Portaria MS/SAS nO 146/1993 determina que a aquisição de 

próteses e órteses deve obedecer à disposição kgalem vigor que regulamenta 

as licitações. 

A Lei nO 8.666/93 , no seu art. 15, inciso I, estabdece que as compras deverão, 

sempre que possível, observar as condições de manutenção, assistência técnica 

e garantias oferecidas. Entrdanto, nos editais de licitação dos processos de 

aquisição efetuados pelos Centros de Reabilitação, não há obrigatoriedade da 

assistência técnica para próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção. 

Os usuários dos Centros de Reabilitação informaram que enfrentam dificuldades 

para realizar manutenção e reparos dos seus equipamentos, uma vez que não 

dispõem de assistência t0cnica especializada em suas respectivas 

macrorregiões. 
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Ausência de discussão, no âmbito dos Conselhos 
Municipais de Saúde, das questões relativas à saúde 
da pessoa com deficiência 

Os Conselhos Municipais de Saúde. órgãos permanentes do SUS, integrantes 

da estrutura básica do Ministério da Saúde e das Secn.:tarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, até onde foi possível a auditoria constatar. não vGm 

exercendo suas competências deliberativas e fiscalizadoras em relação às 

qm:stões inen::ntes à saúde da PCD, conferidas no art . 5°, inciso II da 

Constituição Federal, combinado com os dispositivos da Lei Federal nO 8.142/ 

90 e com a Norma Operacional de Saúde - NOAS - SUS 01/02. 

Dos 38 Conselhos Municipais de Saúde entrevistados, 31 não discutem questões 

inerentes à saúde da pessoa com deficiência, evidenciando a pouca efetividade 

desses órgãos no que se refere ao controle social das ações e serviços públicos 

de s~úde voltados para esse segmento da sociedade. 

A reduzida atuação no exercício do controle social por parte dos Conselhos 

Municipais de Saúde tem como causa a falta de sensibilização para se realizar 

monitoramento da execução e dos resultados da Ação e o desconhecimento 

da política estadual estabelecida no Programa de Prevenção e Assistência às 

Deficiências (PROPAD). 

Segundo informações do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência (COEDE), os Conselhos de Defesa de Direitos da 

Pessoa Portadora de Deficiência estão instituídos em apenas três dos 417 

municípios baianos, o que demonstra ser ainda incipiente a representatividade 

dessas pessoas no Estado da Bahia. 
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Fragilidade nos mecanismos de controle da Ação 

Em consonância com a Política Nacional, o PROPAD aprl:sl:nta como objetivos 

l:specíficos organizar l: mantl:r sistl:mas dl: infomlação l: análise rdacionados 

à situação dl: saúdl: l: das açõl:s dirigidas à pl:ssoa com dl:fici6ncia. Contudo, 

os procl:diml:ntos dl: observação dirda l: análisl: documl:ntal evidenciaram 

que a coordl:nação do PROPAD e os l:Xl:cutorl:S municipais (Secretarias de 

Saúdl: e Centros dl: Reabilitação) não dispõem de adl:quado sistema de 

informações sobre a Ação de Atenção à Saúdl: do Portador de Defici€ncia , 

com impacto negativo nos controles intl:mos mantidos por esses órgãos. 

No âmbito municipal , as fragilidadl:s nos controles intl:mos, tanto nos dl: 

rl:sponsabilidade das Sl:cretarias de Saúdl: quanto naqueles mantidos pelos 

Centros dl: Rl:abilitação, podl:m ser assim exemplificadas: 

rl:gistros imprl:ci sos dou incompletos âl:tuados nos dados cadastrais 


contidos nos prontuários dos usuários (Tl:ixl:ira de Frl:itas e ltabuna) ; 


inconsist0ncia nas listas dl: concessão e espl:ra de equipamentos de órteses, 


prótesl:s, ml:ios auxiliarl:s de locomoção, não permitindo precisar o tempo 


de espl:ra dos usuários (Tl:ixl:ira dl: Freitas l: ltabuna) ; 


defici€ncias nas infonnaçõl:s prestadas ao Sistema de Informações SUS, 


como Produção Ambulatorial e Autorizações dl: Procl:dimentos 


Ambulatoriais dl: Alta Complexidade (APACs), gerando atrasos e perdas 


no repasse de verbas (Teixeira de Freitas); 


preenchimento incompleto dos formulários dl: recebimento de equipamentos, 


que não apresentam identificação do usuário, descrição completa do 


equipamento, datas de solicitação e concessão (Jequit':); 


falta de planejamento de compras, impossibilitando a concessão de órteses 


e próteses por determinados penodos do ano (Juazeiro, Teixeira de Freitas 


e Ilht':us) . 
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No âmbito estadual, a SESAB, órgão coordenador do PROPAD, não dispõe 

de dados adequados, sistt:ma de informações e indicadores que permitam o 

pleno exercício das atribuições de monitoramento, acompanhamento e 

avaliação da ação . Devido a esses fatores , infere-se que as deficiências no 

processo de gerenciamento dificultam a tomada de decisão, a identificação e 

a correção tempestiva de problemas, bem como o acompanhamento de 

resultados e mensuração de impactos decorrentes da intervenção 

governamental . 

Os principais motivos identificados são: 

ausência de indicadores de desempenho, embora estejam previstos para 


serem desenvolvidos no documento da Política Estadual- PROPAD, fato 


agravado por não serem tambt:m instituídos no âmbito da Administração 


Pública Estadual ; 


descontinuidade administrativa, devido a freqüentes mudanças na gestão 


municipal, resultando na rotatividade das equipes tt:cnicas capacitadas; 


ausência de dados consolidados sobre o desempenho da Ação no Estado; 


inexistência de um sistema integrado de informações . 


Indicadores de desempenho e metas do 
PPA 2004- 2007 

Desde a fase de planejamento de auditoria, constatou-se a ausência de 

indicadores de desempenho da Ação, tanto no Plano Plurianual (PPA), quanto 

nos demais documentos e normas que regulamentam a implantação e a 

execução da Ação, o que dificulta as atividades de controle, avaliação e 

monitoramento, imprescindíveis à tomada de decisão, identificação e correção 

tempestiva de problemas, acompanhamento de resultados e mensuração de 

impactos decorrentt:s da intervenção governamental. 
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o PPA do petíodo 2004-2007 apresenta as seguirttes metas para li Açãú 

4198 - Atehçao li Saúde do Portador de Deficiência: 

Quadro 03 -	 Demonstrativo de Metas da Ação 200"- 2007 

Atividade Meta UllldlIde Quàntldade 

2365 1i1ltJtllí1tà9ãí:1 tié redil tié serViÇbs tie sl!úde patl! portador de deficiência !ietvi~o 130 

Apoio I! mlmiciplo rtâ átehção à ~aúdé dtJ portádor dé <Íéflciência, 
l~78 beneflciartdo 72.000 jleSsoas com órtesl! e meios auxiliàres de Municiplo 411 

locomoção 

Funti: PPA 2004-2001. 

As tlitaçõas Sobre a nétlessidade; a importânclli e, até mesmú, sobrlo1 o 

compfélmisso da gestãó pítbliéa com as atividàdes de monitórím1ento e aVliliaçãb 

das SuaS lições, por meio de indil:lldores de desempenho, têm sidú recorrerttes 

rtos instrumentos de planejartlentú; Pélú mertoS, nos níveis de governo fedlo1ral 
e estàdual, principlilmente em [Mil do qUe establo11ece o art 74 da Cúnstituiçãtl 

FedaràL Embora esSaS atividlide!l estejlim metltlionadas rto PPA 2004-2007; 

autilizaçãú dlo1 sistemas de nionitor!tn1ento e Ilvaliaçaó, bem GómO de indit:adofes 
de desempenhú; rtão Sé cómprovou na prática. 

A Administraçao Estadual dispõe do Sistema Informatizado de Planejamento 

(SIPLAN), instituído pelo Decretú nO 7.479; de 04/12/98; concebido para, etltre 
úutras firtalidadés; tloletar, tratar é disportibilizat infútn1açôes; em tempo real, 

sobre a programâção; orçaméntaçao a aóompanhametlto das ações 

govlo1r'rtllmentàis, oferétléndo parâmetros para as detlisôes supi:lriores 

gi:lfénciais, assim comó, para possibilitar maior eficiência, transparanciá; 
economi"idade, eficácia e efetividade na execuyao das atividades integrâfites 

do programa de trabalho do GOV€irtlo e na gestão dos recursos pítblicos. 
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Todavia, nas oportunidades em que foi objL:to de auditoria deste Tribunal, desde 

o ano 20003 
, as conclusões dos trabalhos evidenciaram deficiências nesse 

sistL:ma, como instrumento dL: monitoramento e avaliação das ações 

gowrnamentais. 

Segundo registros do Relatório de Auditoria das Contas Consolidadas da 

Secretaria do Planejamento (SEPLAN) referentes ao exercício de 2004 deste 

Tribunal, o Estado da Bahia, atravt:s da SuperintL:ndência de Gestão e Avaliação 

da SL:cretaria do Planejamento (SGA), elaborou o Manual de Acompanhamento 

e o Manual de Relatório de Atividades para orientação e normatização de 

procedimentos. 

Com o apoio da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), a SGA está 

desenvolvendo uma sistemática de monitoramento e avaliação das políticas, 

programas e projetos governamentais, que envolve a fonnação e capacitação 

de equipes para a elaboração e o uso de instrumentos e processos de 

monitoramento e avaliação, tL:ndo selecionado dois Programas Gowrnamentais. 

o Cabra Forte e o Mais Vida, para servirem de piloto . 

Diante desse cenário e para evidenciar aspectos relevantes, foram utilizados 

pela auditoria os indicadores de desempenho, constantes do Quadro 04, 

baseados em informações disponíveis sobre a execução da ação : 

3 Processos TC E/00090 1/2002 , TC E/OO 1396/2003 , TCE/000669/2004 e TCE/0004 7912 005 , 
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Quadro 04 - Indicadllres de Desempenho Utilizados 

Denominação Base Geográfica Fórmula 
Percentual de usuários Macrorregião 	 Total de PCDs cadastradas 
cadastrados 	 População de deficientes 

fisicos (OMS) por 
macrorregião 

Percentual de usuários Município Total de PCDs cadastradas I 
cadastrados residentes no População de deficientes 
município-sede e .)1~ fisicos (OMS) por município 
deficientes fisicos residentes 
no município- sede 

Número de profissionais por Macrorregião N° de atendimentos dia I na de 
atendimento realizado profissionais dos Centros de 

Reabilitação 

Fonte: Informações obtidas no transcurso dos trabalhos. 

Além dos indicadores demonstrados no Quadro 04, que poderão ser utilizados 

pelos gestores estaduais e municipais, com o objetivo de monitorar e avaliar a 

Ação, estão propostos no Quadro 05 indicadores definidos pelo TeU, quando 

da realização da Avaliação do Programa Atenção à Pessoa Portadora de 

Deficiência, em 2004: 

Quadro 05 -Indicadores de Desempenho Sugeridos 

DenominaSão Base Geográfica Fórmula 
Tempo médio de permanência Estadual e Média do número de meses de 
das PCDs na Ação Municipal permanência das PCDs na Ação 

Custo de atendimento por PCD Estadual e Total de recursos da ação I na de 
Muniqpal PCDs atendidas 

Percentual de reabilitação de Estadual e N° de PCDs reabilitadas I na de 
PCDs atendidas pela ação Municipal PCDs atendidas 

Fonte: Relatório de Avaliação do Programa Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência. TCU 
2004. 
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Boas práticas identificadas 

Durante os trabalhos de campo foram identificadas boas práticas que podem 

contribuir para a melhoria do desempenho do PROPAD, quais sejam: 

o Centro de Reabilitação (CREADH), em Itabuna, encaminhou oficios aos 

municípios de Arataca, Floresta Azul, Itapitanga e Itororó, no intuito de 

sensibilizar os gestores para a necessidade de dar continuidade ao 

fornecimento do transporte para usuários já em tratamento, oriundos daquelas 

localidades; 

no Núcleo Municipal de Prevenção e Reabilitação Física de Jequié, a equipe 

é formada basicamente por profissionais do quadro efetivo, o que se 

apresenta como uma boa prática para coibir a substituição reiterada de 

equipes já treinadas; 

a manutenção de hospedagem pelos municípios de Itaberaba e Jequié para 

usuários em tratamento na capital do Estado pode vir a ser ampliada. 

Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do PROPAD, foram 

propostas recomendações à SESAB no sentido de: 

sensibilizar os gestores municipais, através da discussão no âmbito da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIE), quanto às ações de saúde voltadas 

às pessoas com deficiência, visando à melhor estruturação dos Centros de 

Reabilitação de forma a atender aos municípios das suas respectivas 

macrorregiões; 
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possibilitar condições adequadas de deslocamento, para assegurar à pessoa 

com deficiência o necessário atendimento, com segurança e comodidade, 

através da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), visando sensibilizar os 

gestores quanto às ações de saúde voltadas para esses cidadãos, fazendo 

cumprir a Portaria MS/SAS 304/1992 e o Manual de Legislação em Saúde 

da Pessoa Portadora de Deficiência; 

elaborar e implementar, em parceria com os gestores municipais, plano 

estratégico de divulgação das ações do PROPAD, objetivando intensificá

las, promovendo a disseminação de informações ao público-alvo para 

possibilitar a igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência, no que 

se refere ao acesso aos serviços especializados; 

estimular, no âmbito das gestões municipais, a formação de equipes técnicas 

por servidores do quadro efetivo do município, com o objetivo de assegurar 

a aplicabilidade e a disseminação do conhecimento, visando evitar o 

desperdício de recursos, otimizar os resultados do processo de capacitação 

e a sustentabilidade da ação; 

promover, em parceria com os gestores municipais, ações necessárias para 

suprir os Centros de Reabilitação de estrutura física e equipamentos 

necessários ao pleno funcionamento dos serviços, como determina a Portaria 

nO 818/2001 ; 

promover, em parceria com os gestores municipais, os meios necessários 

para o cumprimento da legislação aplicável, como forma de garantir a 

assistência técnica aos equipamentos concedidos; 
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promover ações para sensibilizar os Conselhos Municipais de Saúde quanto 

às questões relativas à saúde da pessoa com deficiência e incentivá-los 

para que atuem de forma plena como mecanismo de controle social nos 

municípios; 

estimular, em articulação com a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, 

a criação de Conselhos Municipais de defesa dos direitos da PCD; 

intensificar a articulação institucional com as coordenações municipais, 

visando à integração e disseminação das informações. 

Com a implementação das recomendações propostas, espera-se a efetiva 

ampliação da rede de serviços de forma equânime, com vistas a reduzir as 

desigualdades regionais, proporcionando maior cobertura de atendimento às 

pessoas portadoras de deficiência. Espera-se, também, contribuir para o 

fortalecimento e sustentabilidade da Ação Atenção à Saúde do Portador de 

Deficiência, o conhecimento amplo, por parte do público-alvo, dos serviços 

disponibilizados e o fortalecimento do controle social. 
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PROCESSO: TCE/009008/2005 

NATUREZA: Auditoria Operacional (Projeto CERDS) 

OBJETO: Ação Atenção à Saúde do Portador de Deficiência 

COORDENAÇÃO : .Superintendência de Regulação, Atenção e Promoção 
de Saúde (SURAPS) 
Coordenação de Atenção Ambulatorial Especializada 

e Apoio Diagnóstico (COADI) 

VINCULAÇÃO: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) 

RELATOR: CONS . FRANÇA TEIXEIRA 

RESOLUÇÃO nO: 58/2006 

EMENTA:Auditoria OperacionaL Ocorrências de falhas 
procedimentais e de controle interno e de deficiências 
operacionais. Recomendação à Administração. Anexação 
à Prestação de Contas do exercício de 2005 pela 
Coordenadoria competente. Encaminhamento de cópia do 
relatório ao Exmo. Sr. Secretário da Saúde do Estado da 
Bahia. Decisão unânime. 

Vistos, etc. 

RESOLVEM os Exmos Srs . Conselheiros, à unanimidade, considerando as 
falhas procedimentais e de controle interno e as deficiências operacionais, 
recomendar a regularização das ocorrências apontadas pela auditoria, 
determinar o encaminhamento dos presentes autos à sa CCE para proceder a 
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anexação deste processo à Prestação de Contas da SESAB, e a verificação 
do saneamento das ocorrências apontadas no bojo do exame das contas do 
exercício de 2005. Decidiram, ainda, os ExmOs Srs. Conselheiros, encaminhar 
cópia do Relatório de Auditoria para conhecimento das ocorrências e desta 
decisão ao Exmo . Sr. Secretário da Saúde do Estado da Bahia. 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. 
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