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Visita nº 38 – Data: 09/11/2006

1 - Caracterização da Unidade

Posto de Saúde Professor Masao Goto
CAP: 5.1 – Jardim Sulacap
Endereço: Av. Carlos Pontes, s/nº - Jardim Sulacap
Telefone(s): 3357-7471 / 3357-7273
Período de funcionamento: 2ª a 6ª feiras, com atendimento de 7:00 às 19:00 horas e
aos sábados de 07:00 às 17:00 horas.
e-mail: psmgoto@rio.rj.gov.br
A unidade de saúde está localizada no bairro de Jardim Sulacap – Zona Oeste
da Cidade do Rio de Janeiro. Iniciou suas atividades há aproximadamente 19 anos e
atualmente tem seu funcionamento dividido em duas instalações físicas, sendo o
prédio novo, com dois andares, inaugurado há cerca de dois anos, para o atendimento
ambulatorial e a parte antiga funcionando na forma de SPA (Serviço de Pronto
Atendimento) – 24 horas.
Conforme informações coletadas junto ao Diretor, Dr. José Antônio Gonçalves,
os pacientes ambulatoriais são originários, em sua grande maioria, dos bairros de
Sulacap, Campo dos Afonsos, Magalhães Bastos, Deodoro e Vila Militar. Já no PS-24
horas, além desses, são atendidos pacientes de vários outros bairros.
Apesar de ser realizado agendamento prévio de consultas, a demanda tem
sido bastante reprimida para as especialidades de Clínica Geral, Ginecologia e
Odontologia.
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O prédio antigo se encontra em obras que estão sendo realizadas pela
RioUrbe. Ao final, deverá abrigar a CAP 5.1. O atendimento de SPA está sendo feito
em dois contêineres conforme descrito no item 2.1.

1.1 - Especialidades médicas oferecidas
Clinica Geral

Dermatologia

Ginecologia

Pediatria

Odontologia

Serviço Social

1.2 - Especialidades não-médicas oferecidas
Enfermagem

Fonoaudiologia

Psicologia

Nutrição

1.3 - Serviço de apoio diagnóstico
Eletrocardiograma

Teste do Pezinho

2 - Inspeção das instalações

Durante a visita, foram observados os seguintes pontos:
Prédio Ambulatorial
•

Com apenas dois anos de inaugurado, o prédio já apresenta comprometimento
no seu estado de conservação em função das muitas infiltrações em paredes e
tetos. É urgente a necessidade de obras de manutenção em toda a extensão
do posto e principalmente em alguns consultórios onde o cheiro de mofo já
prejudica a saúde de pacientes e funcionários. Segundo a agente de
administração, Sra. Elma Sena Fratane, periodicamente são realizadas limpeza
de calhas, porém, tal procedimento não tem impedido a entrada de água nos
dias de chuvas fortes;

•

A unidade dispõe de uma torre para instalação de um monta-cargas o qual
facilitaria o transporte de material para o serviço de esterilização, localizado no
segundo andar. No entanto, o mesmo se encontra fechado devido à ausência
do equipamento;

•

Existência de extintores de incêndio dentro do prazo de validade;
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•

Falta de espaço adequado e de arquivos para abrigar a documentação médica.
Vários documentos se encontram arquivados em caixas de papelão uma vez
que não há armários disponíveis, sendo que muitos dos que existem se
encontram com as gavetas quebradas;

•

O número de serventes e de vigilantes não é proporcional ao tamanho do
Posto, conforme relatado pela diretoria, uma vez que seu funcionamento é feito
em prédios distintos e o serviço atende 24 horas;

•

Falta rouparia, principalmente lençol.

Foi feito um levantamento pelo

S/CIN/CAL do quantitativo, porém não houve aumento.

A equipe

inspecionante verificou a presença de camas sem a rouparia adequada;
•

Há cerca de dois meses, ocorreu o furto dos cabos de pára-raio – foi enviado
relatório de comunicação à empresa fornecedora de vigilância, Arca da
Vigilância, e registrada a ocorrência na Delegacia de Polícia.

Figura 1

Figura 2

Infiltração e mofo em sala de atendimento médico

Infiltração e mofo no consultório odontológico

Figura 3

Figura 4

Goteira em sala de atendimento ginecológico

Condições de parede dentro de consultório
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Figura 5

Figura 6

Vazamento no teto - prédio do ambulatório.

Entrada da Torre do monta-cargas fechada
devido à ausência do equipamento, sendo
utilizada como local da divulgação de cartazes.

Prédio do PS - 24 horas

•

O prédio se encontra em obras que estão sendo realizadas pela RioUrbe. Ao
final, deverá abrigar a CAP 5.1;

•

Apesar de funcionar como um SPA, a instalação não conta com um aparelho
de raio-X. Segundo relatado pelo diretor da Unidade, existe um programa de
qualificação do atendimento 24 horas que inclui dotar o Posto de infra-estrutura
de raio-X e laboratório, porém, sem prazo definido para implantação;

•

A janela da sala de atendimento à Clinica Médica está solta e com perigo de
provocar um acidente, visto que fica situada exatamente acima do banco de
espera, onde os paciente aguardam os chamados;

•

A sala de curativo não possui tanque;

•

Há uma ambulância disponível 24 horas para transporte de pacientes quando
necessário;

•

Instalação de água era provisória e virou definitiva. O PS tem uma divida de
fornecimento de água com a CEDAE há aproximadamente 4 anos. O prédio
ambulatorial já não recebe água da rua e o abastecimento está sendo feito
através da água fornecida ao prédio do PS-24 horas. A CEDAE, que já
suspendeu uma vez o fornecimento de água em razão desta dívida, está
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ameaçando cortar em definitivo em razão do excesso de consumo na conta do
prédio do PS-24 horas.

Figura 7

Figura 8

Prédio antigo, que abriga o PS-24 horas,
em obras.

Ambiente de espera na parte de pronto
atendimento.

Figura 9

Figura 10

Janela com risco de queda

Porta sem maçaneta.

2.1 - Consultórios
A unidade, na sua parte ambulatorial, possui vinte salas para atendimentos em
funcionamento, todas situadas no andar de baixo e possuem apenas uma entrada,
voltada para o corredor central.
Deste total de vinte salas, dez atendem às especialidades médicas: Clínica
Médica (03), Pediatria (03), Ginecologia/Obstetrícia (02), Dermatologia (01) e um
consultório misto, no qual ocorre atendimento de Mastologia e de Adolescente
(utilizando-se um ginecologista e um pediatra). As outras dez atendem, cada uma, à
Enfermagem, Serviço Social, Odontologia, Nutrição, Psicologia, Tuberculose, Préconsulta de Pediatria, Pré-Consulta de Clínica Médica e duas de Fonoaudiologia. Foi
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constatado que os consultórios necessitam de reparos em tetos e paredes, em razão
das infiltrações. Alguns estão com forte cheiro de mofo.

Na sua parte de Pronto-Atendimento, possui 6 salas para atendimentos em
funcionamento. Deste total, 2 atendem às especialidades médicas de Clínica Médica e
Pediatria. As outras 4 atendem, cada uma, à Enfermagem, Repouso, Curativo e
Eletrocardiografia.
Estas salas estão instaladas em dois containeres, uma vez que o posto antigo
encontra-se em obras. Nestas salas, o nível de conforto é muito baixo. A equipe
inspecionante verificou a presença de portas sem maçanetas, janelas basculantes
com risco de queda e o ambiente de espera precário, sendo utilizado para tanto o
espaço entre os dois containeres. Outra situação constatada foi o atendimento de dois
pacientes ao mesmo tempo nos consultórios de Clínica Médica e Pediatria. A sala de
Curativos não dispõe de tanque para pé-diabético.

Figura 11

Figura 12

Cabo de pára-raios ausente.

Agúa: Instalação provisória se tornou definitiva.

7

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

Figura 13

Figura 14

Ambiente de espera na parte ambulatorial.

Gavetas que não se fecham mais empilhadas em
cima dos armários quebrados.

2.2 - Farmácia
-

Responsável: Andréia Martins Jordem;

-

Funcionários: 6, sendo 2 farmacêuticos, 2 oficiais e 2 administrativos;

-

Sistema de controle de estoque: ficha cardex e prateleira.

Obs.: Para efeito de distribuição de medicamentos, a unidade funciona como
unidade “filha” do CMS Waldyr Franco.
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, bem conservado e iluminado, com pé direito bem
alto e acesso relativamente fácil aos funcionários, apesar do espaço em si
ser considerado pequeno para a estocagem de medicamentos. Assim,
como em outras dependências da unidade, foi verificada a presença de
mofo nas paredes;
a COMLURB realiza um sistema de combate a insetos e roedores;
não havia extintor de incêndio no interior da farmácia nem mangueira de
combate a incêndio. Havia um, na proximidade, fixado na parede do
corredor geral do posto, dentro do prazo de validade;
os medicamentos estão corretamente separados e são

facilmente

identificados. Não foram verificados medicamentos com prazos de validade
vencidos;
a farmácia dispõe de geladeira e esta dispunha de controle de
temperatura;
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;
há espaço reservado em compartimento fechado para medicamentos
controlados, bem como livro de registros para estes.
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Figura 15

Figura 16

Ambiente bem iluminado com pé-direito bem
alto, à direita, armários para guarda de
medicação controlada.

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

A equipe inspecionante foi informada de que o inventário periódico não é
realizado pelo PS e sim pela Unidade “mãe”, o CMS Waldyr Franco. A listagem dos
medicamentos estocados na unidade foi fornecida pela farmacêutica Maria Vitória de
Pina, sendo possível colher o número de medicamentos zerados pela informação
contida na mesma. O total de itens do estoque é de 180, sendo observados 97
remédios zerados, o que corresponde ao percentual de 53,9%.
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Equipamentos

Durante a visita foram verificados o estado de conservação e a manutenção
dos seguintes equipamentos:
Autoclave
A Unidade possui uma autoclave AC 96L – Nº de série 200834.
Estado: em funcionamento;
Manutenção: empresa Enformate
Contrato nº 175/2006 - Processo administrativo nº 09/013037/2006;
(40/004955/2006, em tramitação nesta Corte).
Sonares (02)
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Estado: em funcionamento;
Manutenção: não há contrato.
Eletrocardiógrafos (02)
Estado: em funcionamento;
Manutenção: não há contrato.
Equipos Odontológicos (03)
Estado: apenas um em funcionamento e de modo precário;
Manutenção: não há contrato.
Obs.: a fim de atender a população, os profissionais precisam muitas vezes
utilizar dois equipos de forma simultânea, em função de partes de cada
equipamento não funcionarem.

Como exemplo, o dentista de plantão

explicou a equipe do TCMRJ que em diversas situações acomoda o
paciente em um equipo e utiliza o foco e outros instrumentos do equipo
imediatamente ao lado, no qual tais partes ainda funcionam.
Aparelhos para aferir pressão (14)
Estado: 08 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 17

Figura 18

Equipo odontológico “engatilhado” para poder
dar continuidade ao atendimento.

Auto-Clave.
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4 - Serviços continuados

Limpeza: Ferlim Serviços Técnicos Ltda
- Contrato nº 20/2006 - Processo administrativo nº 09/003092/2006;
(Processo TCMRJ nº 40/001817/2006, em tramitação nesta Corte);
- Quantidade de serventes na unidade: 08;
- Projeto Básico disponível para consulta na unidade: não;
O número de serventes não atende a demanda, a necessidade é de 12
serventes.
Lavagem: é realizada pela S/CIN/CAL da Penha;
Portaria: Qualidade Total Serviços de Limpeza e Conservação Ltda
- Contrato nº 183/2006 - Processo administrativo nº 09/010.033/2006;
(Processo TCMRJ nº 40/003486/2006, em tramitação nesta Corte);
- Quantidade de porteiros na unidade: 02;
- Projeto Básico disponível para consulta na unidade: sim;
O número de serventes atende a demanda.
Manutenção predial: Navele Engenharia Ltda.
- 1º Termo Aditivo nº 130/2006 ao Contrato nº 97/2006
- Processo administrativo nº 09/029830/2005;
(Processo TCMRJ nº 40/004436/2006, em tramitação nesta Corte);
- Projeto Básico disponível para consulta na Unidade: sim;
A empresa fornece material, o tempo de resposta às solicitações é rápido, bem
como a qualidade dos serviços é avaliada como boa.
Vigilância: Arca da Aliança Vigilância e Segurança Ltda.
- Contrato nº 232/2006 - Processo administrativo nº 09/000.174/2006;
- Quantidade de postos na unidade: 03;
(Processo TCMRJ nº 40/003951/2006, em tramitação nesta Corte);
A qualidade dos serviços é avaliada como boa;
O número de postos não atende a demanda, a necessidade é de 5 postos, ou
seja, necessitam de mais um profissional noturno para o prédio do ambulatório e
outro para os sábados.
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5 - Profissionais médicos e consultórios

Prédio Ambulatorial

Especialidade

Nº de

Nº de

profissionais

consultórios

Clínica Médica

4

3

Pediatria

6

3

Ginecologia/Obstetrícia

4

2

Dermatologia

2

1

Mastologia/Adolescente

2

1

Nutrição

2

1

Fonoaudiologia

3

2

Serviço Social

4

1

Odontologia

7

1

Psicologia

3

1

Total

33

16

Prédio do PS - 24 horas

Especialidade

Nº de

Nº de

profissionais

consultórios

Clínica Médica

11

1

Pediatria

10

1

Total

21

2
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6 - Exames complementares
Radiológicos

Local de realização: PAM Bangu;
Cota: não existe;
Tempo de espera: resultado no mesmo dia, salvo quando é preciso laudo.
Ultra-som

Local de realização: PAM Bangu ou SASI (entidade filantrópica conveniada
com o SUS);
Cota: definida pela central de regulação da CAP;
Tempo de espera: a marcação pode levar de semanas a meses. O resultado
sai no mesmo dia.

Sangue, Fezes, Urina e Mamografia

Local de realização: PAM Bangu;
Cota: 40 exames por dia;
Tempo de espera: uma semana em média.
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7 – Oportunidades de melhoria

Sugere-se que seja recomendado à SMS:
1. Adequação da rouparia, do mobiliário e das instalações físicas da unidade;
2. Estudo da possibilidade de ampliar a farmácia da unidade;
3. Aquisição de novos armários para o setor de documentação da unidade;
4. Avaliação de melhorias no sentido de propiciar maior conforto para o ambiente
de espera do PS - 24 horas, bem como das condições de atendimento,
incluindo instalações dos consultórios e atendimento de pacientes de forma
exclusiva.

8 – Questionamentos

1.

Que a Assessoria de Engenharia e Obras providencie projeto para início de
obras de manutenção predial, identificadas como de necessidade imediata,
com objetivo de eliminar as infiltrações e rachaduras causadoras de goteiras e
mofos, condições graves, apontadas no item 2;

2.

Que a SMS regularize a situação de fornecimento de água junto a CEDAE,
bem como as verifique as instalações dos registros, de modo a evitar que o
Posto de Saúde venha a ser fechado por falta de água, conforme apontado no
item 2;

3.

Que seja providenciado o armazenamento de inflamáveis em espaço
reservado, dentro da farmácia, como relatado no item 2.2;

4.

Que seja justificada a falta de medicamentos no estoque da farmácia,
conforme item 2.2;

5.

Que seja justificada a não utilização da torre do monta-cargas, mencionada no
item 2;

6.

Que sejam enviadas à Unidade cópias dos projetos básicos e instrumentos
contratuais dos serviços continuados em vigor e prestados na unidade,
apontadas no item 4.
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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 23/11/2006.

Adriana Maria Pessoa Guerra

Christiano Lacerda

Técnico de Controle Externo

Técnico de Controle Externo

Matricula nº 40/901.467

Matr. 40/901.384
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