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Visita nº 36– Data: 20/10/2006

1 - Caracterização da Unidade

Posto de Saúde Cecília Donnangelo
(Nome popular: Posto de Saúde de Vargem Grande)
CAP: 4.0 – Recreio dos Bandeirantes
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 21.136 – Vargem Grande
Horário de funcionamento: de 2ª a sábado das 7 às 17 horas
Telefones: 2442-1980 / 2442-3675

A unidade de saúde está localizada no bairro de Vargem Grande – Zona Oeste da
Cidade do Rio de Janeiro. Construída em um terreno mais alto que a rua, acessada por meio
de rampas, é uma unidade totalmente plana, composta de 4 edificações: o pavilhão principal da
unidade e outros 3 prédios, semelhantes a casas, onde funcionam os banheiros dos pacientes,
a sala de coleta e as salas onde futuramente será realizado o atendimento da pneumologia.
O atendimento ao público é realizado efetivamente no prédio principal, um pavilhão
dividido ao meio por um corredor central que o corta de ponta a ponta, no qual estão dispostas,
de ambos os lados, as salas de atendimento, além de outras atividades como, por exemplo,
administração, auditório e farmácia e dispensação de medicamentos.
Na ocasião da visita, a equipe inspecionante foi recebida e acompanhada durante a
permanência na unidade pelo Diretor Dr. Paulo Armando de Albuquerque Cal Monteiro e pela
Chefia de Administração Vera Lucia Victorina Teixeira.
Durante entrevista verbal, foram comunicados alguns pontos relevantes:
•

Problemas no abastecimento de água em toda a região onde se localiza a
unidade, sendo necessário o fornecimento de caminhões-pipa pela CEDAE às
as

as

as

2 , 4 e 6 feiras. Contudo, foi relatado que, em algumas ocasiões, a unidade
foi fechada devido à impossibilidade de serem realizados atendimentos por
falta de água;
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•

Problemas de segurança no entorno da unidade, tendo ocorrido casos de
roubos a funcionários no momento em que chegam em seus automóveis. Foi
apontada como uma das causas desta situação a troca do serviço de
vigilância, que era prestado na unidade, pelo de portaria;

•

Inadequação do organograma da unidade, pois segundo alega o Diretor,
devido ao porte do posto em tela, o mesmo não deveria ser classificado PS e
sim como CMS, o que aumentaria o número de chefes de serviço no quadro
funcional de 04 para 12, condição que melhoraria o atendimento à população;

•

Necessidade de reforma na unidade, dado que a última foi realizada há 12
anos, e de troca do mobiliário.

1.1 - Especialidades médicas oferecidas

Clinica Médica
Dermatologia
Obstetrícia

Pediatria
Ginecologia
Acupuntura

1.2 - Especialidades não-médicas oferecidas
Enfermagem
Odontologia
Nutrição
Vacinação

Serviço Social
Fonoaudiologia
Psicologia

1.3 - Serviço de apoio diagnóstico
Teste do pezinho
Eletrocardiograma
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2 - Inspeção das instalações

De uma maneira geral, as instalações da unidade são bem iluminadas e arejadas,
principalmente os locais de espera, onde, além dos bancos, existem bebedouro, televisor e
maca para algum paciente que eventualmente precise permanecer deitado enquanto aguarda o
atendimento.
Existem acessos para deficientes em todas as edificações, embora, aparentemente,
possa haver alguma dificuldade de locomoção decorrente da topografia do terreno, pois o
acesso é externo aos edifícios, circundando os mesmos, e acompanhando tal desnivelamento.
Ademais, há uma valeta para águas pluviais em frente aos banheiros.
A unidade deveria oferecer o serviço de Fitoterapia, já possuindo equipamentos e uma
horta medicinal plantada nos fundos do terreno, mas tal serviço ainda não foi implementado
devido à falta de um espaço adequado de acordo com o Conselho Regional de Farmácia.

Figura 1

Figura 2

Ambiente de espera no prédio principal:
amplo, arejado e iluminado.

Horta medicinal da Fitoterapia.

Podem ser destacados os seguintes tópicos:
•

Presença de 04 extintores em diversos ambientes da unidade, dos quais
03 estavam com prazos de validade vencidos;

•

Ao redor dos prédios existe uma grande quantidade de vegetação, que,
segundo a chefia administrativa, ocasiona problemas de infiltrações nos
tetos e paredes;

•

Nem todas as janelas da unidade têm gradil de segurança;

•

A sala de coleta está interditada, por ser inadequada, de acordo com o
Conselho

Regional

de

Farmácia,

para

a

realização

do

referido

procedimento. Cabe destacar que este Órgão já multou a unidade em
virtude das condições deste recinto;
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•

A edificação onde será inaugurado o serviço de pneumologia possui duas
salas e, no momento da visita, quando o Diretor tentou abrir a porta de uma
delas, esta se quebrou em sua parte inferior, caracterizando a baixa
qualidade do equipamento;

Figura 3

Figura 4

Sala de fitoterapia interditada.

Galhos de árvore sobre o telhado.

Figura 5

Figura 6

Edificação da pneumologia.

Porta quebrada na pneumologia.
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2.1 Consultórios
Atualmente, o Posto de Saúde Cecília Donnangelo possui 16 salas para
atendimentos em funcionamento, todas situadas no prédio principal e, em regra,
possuem apenas uma entrada, voltada para o corredor central.
Deste total de 16 salas, 12 atendem às especialidades médicas: Clínica
Médica (03), Pediatria (03), Ginecologia/Obstetrícia (03), Dermatologia (01) e
Acupuntura, juntamente com

Fonoaudiologia/Nutrição (01). As outras 04 atendem,

cada uma, à Enfermagem, Serviço Social, Odontologia e Vacinação .
De uma maneira geral, embora tenham sido observadas exceções pontuais, os
consultórios são bem iluminados e ventilados com ar-condicionado, possuem lavatórios
que dispunham de sabonete líquido e toalha de papel e os reservatórios de lixo
estavam tapados.
Contudo, cabe destacar alguns pontos negativos:
•

Os três consultórios de ginecologia são interligados internamente e
somente um deles tem banheiro, o que pode causar certo
constrangimento às pacientes pois podem ter que circular entre eles
durante atendimentos;

•

O estado do mobiliário e da rouparia não eram adequados, sendo
observados vários lençóis rasgados;

•

Em vários consultórios foram verificadas paredes com pinturas
descascadas e sinais de infiltração no teto, esta decorrente, segundo a
administradora, dos galhos de árvores sobre o telhado do Posto. Foi
argumentado que, embora sempre solicitado, nem sempre a Fundação
Parques e Jardins realiza a poda dos mesmos.

Figura 7

Figura 8

Cadeira rasgada.

Lençol rasgado.
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Figura 9

Figura 10

Infiltração em parede externa do prédio principal.

Infiltração em teto de consultório.

2.2 Farmácia
-

Responsável: Marilda Sinfiteli da Silva – matr. 10/160.183-0

-

Funcionários: 02 mais 01 específico para o Programa Remédio em Casa

-

Sistema de controle de estoque: Ficha Cardex

Após a checagem de itens de verificação básica, através do questionário elaborado
com o auxilio da ENSP/FIOCRUZ, pôde-se verificar os seguintes pontos:
almoxarifado limpo, sem goteiras ou rachaduras, bem conservado e com acesso
relativamente fácil aos funcionários. A farmácia atual é resultado de uma ampliação
da qual o consultório imediatamente ao lado foi apropriado. Ainda assim, em certas
épocas de chegada de medicamentos, como o da verificação, o ambiente fica
apertado para trânsito de mais uma pessoa;
a COMLURB e a firma Atrio Rio realizam um sistema de combate a insetos e
roedores;
boa iluminação e ventilação e ambiente arejado. Devido à grande umidade, a
farmácia utiliza um desumidificador;
o número de funcionários está aquém das necessidades, por conta disso as
fichas de controle de medicamentos estão ficando defasadas;
não havia extintor de incêndio no interior da farmácia nem mangueira de
combate a incêndio. Havia dois na proximidade, fixados nas paredes do corredor
geral do posto. No entanto, eles estavam fora do prazo de validade (até dezembro
de 2005);
os medicamentos estão corretamente separados e são facilmente identificados;
os medicamentos, seis meses antes de ficarem fora do prazo de validade, são
remanejados para outras unidades da CAP que os necessitem;
a farmácia não dispõe de geladeira uma vez que não há necessidade desta;
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recipientes de lixo presentes e com tampa;
não há local específico para o armazenamento de inflamáveis. Eles ficam
estocados no almoxarifado no meio de outros materiais;
não há espaço reservado em compartimento fechado para medicamentos
controlados, nem livro de registros para estes, uma vez que a unidade não os tem;

Figura 11

Figura 12

Ambiente apertado nos períodos de chegada de
medicamentos.

Inflamáveis ficam estocados em ambiente comum
no almoxarifado da unidade, próximos de papéis

Figura 13

Figura 14

Extintor com prazo de validade vencido:
dezembro de 2005.

Desumidificador utilizado na Farmácia.

A equipe inspecionante foi informada, então, de que o inventário periódico é realizado
mensalmente (o último foi realizado quinze dias antes). A listagem dos medicamentos
estocados na unidade foi checada, sendo possível colher o número de medicamentos zerados
pela informação contida na mesma. O total de itens do estoque é de 133, sendo observados 41
remédios zerados, o que corresponde ao percentual de 30,8%.
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3 – Equipamentos
Durante a visita foram verificados o estado de conservação e a manutenção dos
seguintes equipamentos:
Autoclave
A Unidade possui uma autoclave SERCON modelo HAE 19.
Estado: em funcionamento;
Manutenção: empresa STTR
Contrato nº 067/2006 - Processo administrativo 09/007500/2006;
(40/002786/2006, em tramitação nesta Corte).

Sonares (02)
Estado: um deles em operação e outro reserva;
Manutenção: não há contrato.

Eletrocardiógrafo
Estado: em funcionamento;
Manutenção: não há contrato.

Equipo Odontológico
Estado: em funcionamento;
Manutenção: não há contrato.

Aparelhos para aferir pressão (13)
Estado: 09 em funcionamento, os outros estão tendo suas partes aproveitadas
para o conserto dos que ainda podem funcionar. Os próprios funcionários realizam
este conserto;
Manutenção: não há contrato.

Figura 13

Figura 14

Sonar.

Auto-Clave.
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4 - Serviços continuados

Limpeza: Átrio Rio Service Consultoria e Treinamento Ltda
- Contrato 133/06 - Processo administrativo nº 09/007.647/06;
(40/002933/2006, em tramitação nesta Corte);
- Quantidade de serventes na unidade: 06;
- Projeto Básico disponível para consulta na unidade: sim;
O número de serventes não atende à demanda. A necessidade é de 8 serventes.

Lavagem: é realizada pela S/CIN/CAL da Penha;

Portaria: Espaço Consultoria de Recursos Humanos Ltda
- Contrato 779/05 - Processo administrativo nº 09/004.528/05;
(40/000503/2006, em tramitação nesta Corte);
- Quantidade de vigilantes na unidade: 02;
- Projeto Básico disponível para consulta na unidade: sim;
O número de serventes não atende a demanda, a necessidade é de 4 serventes, dois
por turno.

Manutenção predial: Tekno Sistemas de Engenharia
- Contrato nº 100012/2005 - Processo administrativo nº 09/019095/2004
(40/004840/2004, arquivado em 28/09/2006 nesta Corte);
obs.: dados retirados de consulta ao SAGOF – Sistema de Acompanhamento da
Gestão Orçamentária e Financeira.
- Projeto Básico disponível para consulta na Unidade: não;
A empresa fornece material, o tempo de resposta às solicitações é rápido, bem como a
qualidade dos serviços é avaliada como boa.

Fitoterapia: Ponta do Céu Urbanização & Paisagismo Ltda.
- Contrato nº 193/2006 - Processo administrativo nº 09/005.243/06
(40/003193/2006, em tramitação nesta Corte);
A qualidade dos serviços é avaliada como boa
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5 - Profissionais médicos e consultórios

Especialidade

Nº de

Nº de

profissionais

consultórios

Clínica Médica

7

3

Pediatria

7

3

Ginecologia/Obstetrícia

3

3

Dermatologia

2

1

Acupuntura

1

1

Nutrição

1

0,5

Fonoaudiologia

1

0,5

Serviço Social

1

1

Odontologia

1

1

Total

24

14

(1)
(1)

Obs:
(1) Nutrição e Fonoaudiologia dividem um consultório
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6 - Exames complementares
Radiológicos
Local de realização: Hospital Raphael de Paula Souza .
Cota: não existe
Tempo de espera: o resultado sai no mesmo dia, salvo quando precisa de laudo.

Ultra-som
Local de realização: A CAP marca e indica o local para o paciente.
Cota: não existe
Tempo de espera: irregular. De uma semana a 2 meses.

Sangue, Fezes, Urina e Mamografia.

Local de realização: Hospital Raphael de Paula Souza .
Cota: 40 por dia.
Tempo de espera: 10 dias, no máximo.
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7 – Oportunidades de melhoria

Suge-se que seja recomendado à SMS:

1. Que entre em contato com a CEDAE para que esta, considerando-se que o problema
de abastecimento de água atinge toda a região do entorno da unidade, garanta o
fornecimento de caminhões-pipa, de modo que a unidade não precise ser fechada por
falta de água;
2. Que entre em contato com a FPJ e evidencie a necessidade de poda dos galhos de
árvores sobre o telhado da unidade de modo a diminuir as infiltrações no teto das
salas;
3. Que analise a real necessidade de mudança na classificação da unidade de PS para
CMS, ocasionando uma melhor adequação do organograma, segundo alega o Diretor;
4. Que promova adequação da rouparia, do mobiliário e das instalações físicas da
unidade;
5. Que construa uma comunicação entre a rampa de acesso a deficientes e os banheiros;
6. Que se coloque gradil de seguranças em todas as salas dos prédios;
7. Que verifique a possibilidade de que os contratos e projetos básicos estejam presentes
na unidade;
8. Que estude a possibilidade de ampliar a farmácia da unidade;
9. Que seja fornecido serviço de vigilância da unidade para que os funcionários ali lotados
possam trabalhar com maior segurança.

8 – Questionamentos
1.

Promover a colocação de inflamáveis em espaço reservado dentro da farmácia;

2.

Justificar a falta de medicamentos no estoque da farmácia;

3.

Reativação do setor de coleta de material para exames;

4.

Justifique o fato dos extintores de incêndio estarem fora do prazo de validade e
informe a solução adotada;

5.

Justifique a interdição das instalações citadas pelo CRF e informe a solução adotada;

6.

Justificar a falta de contrato de manutenção dos sonares, eletrocardiógrafo, equipo
odontológico e dos aparelhos para aferir pressão.
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9 – Conclusão
Diante do exposto, opinamos para que o presente relatório seja enviado à SMS, a fim
de que adote as providências cabíveis, prestando os esclarecimentos necessários aos pontos
levantados nos itens 7 e 8, com posterior encaminhamento a esta Corte, fixando-se para tanto
prazo razoável.

4ª IGE/SCE em 16/10/2006

Cláudio Costa Andrade

Christiano Lacerda

Técnico de Controle Externo

Técnico de Controle Externo

Matr. 40/901.358

Matr. 40/901.384
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