SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

Índice

1 – Caracterização da Unidade..................................................................................... 2
1.1 - Especialidades médicas oferecidas............................................................ 3
1.2 - Especialidades não-médicas oferecidas..................................................... 3
1.3 - Serviço de apoio diagnóstico...................................................................... 3
1.4 - Programas de saúde................................................................................... 4
2 – Análise da origem dos usuários da unidade........................................................... 4
3 – Inspeção das Instalações........................................................................................ 5
4 – Equipamentos......................................................................................................... 8
5 – Serviços continuados.............................................................................................. 9
6 – Profissionais e consultórios..................................................................................... 10
6.1 – Produção................................................................................................. 10
6.2 – Indicadores de utilização de recursos..................................................... 11
7 – Exames complementares........................................................................................ 13
8 – Oportunidades de melhoria..................................................................................... 14
9 – Questionamentos/sugestões................................................................................... 15
10 – Conclusão............................................................................................................. 15

1

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

Visita nº 33 – Data: 31/08/2006

1 - Caracterização da Unidade:

PS Luiz Gonzaga - Rei do Baião
Endereço:
Horário de funcionamento:
Telefone:
Diretora:

Estrada de Jacarepaguá, 5011 - Rio das Pedras
s
s
De 2ª a 6ª feiras, de 07:00 às 17:00 horas
3116-1206
Dra. Claudia Maria Faria Prates Baptista

Inaugurado em dezembro de 2003, o PS Luiz Gonzaga funciona no mesmo prédio do
CIEP Lindolfo Collor, com acesso pela lateral do mesmo. Sua diretora, Dra. Claudia Baptista,
que assumiu a função em março de 2006, recebeu e acompanhou a equipe do TCMRJ.

Funcionando em um único pavimento, o Posto de Saúde Dr. Luiz Gonzaga atende a
uma população estimada de 80.000 pessoas, abrangendo as seguintes áreas:
→
→

Itanhangá
Rio das Pedras

→

Muzema

Sobre a infra-estrutura física da Unidade, Dra. Cláudia relatou que é precária, citando a
falta de espaço como fator limitador da atuação da Unidade de Saúde junto à comunidade,
situação esta, que, segundo a mesma, poderia ser melhorada com investimento em obras.

Outro problema é o acesso à instalação em dias de chuva. Há freqüentes alagamentos
quando chove forte e como conseqüência, funcionários e médicos não conseguem chegar para
realizar o trabalho de atendimento.

Imagens da entrada da Unidade:

Figura 1:

PS funciona em prédio de escola
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Durante a entrevista com a diretoria, também foram coletadas outras informações, tais como:



Falta placa de identificação do Posto de Saúde na porta de entrada pelo mesmo não
existir oficialmente. Segundo a diretora, apesar de estar registrado no CNES (Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde), o PS por não possui CNPJ.



Sem Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP), a Unidade utiliza para
suprimento de suas necessidades o fundo do CMS Jorge Saldanha Bandeira de Melo
(Tanque), do qual a unidade é considerada “filha”. As vacinas e os medicamentos para
farmácia também são recebidos através do CMS.



As requisições de material administrativo são feitas diretamente à CAP 4.0.



Todos os funcionários estão vinculados à CAP 4.0.

O Posto funcionou aos sábados por cerca de dois anos, porém, há um ano e meio, por
falta de médicos, abre apenas de segunda a sexta feira. A médica clínica que trabalhava aos
sábados foi exonerada e a ginecologista teve sua grade de horários alterada. Na época, eram
oferecidos atendimentos de clínica médica e ginecologia, além de vacinação. A clínica médica,
por exemplo, atendia, por sábado, cerca de 60 a 70 pacientes. Como não há médico, a
imunização também deixou de funcionar.

A rouparia é enviada ao CMS Jorge Saldanha Bandeira de Melo todas as segundasfeiras para lavagem.

1.1 - Especialidades médicas oferecidas:
Clínica geral

Ginecologia/Obstetrícia

Pediatria

1.2 - Especialidades não-médicas oferecidas:
Enfermagem

Serviço Social

Odontologia

1.3 - Serviço de apoio diagnóstico:
Teste do Pezinho

Teste da Orelhinha
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1.4 - Programas de saúde:

A Unidade participa dos seguintes programas da SMS:

Programas

Atividades desenvolvidas e Informações



Hipertensão e Diabetes





Atenção à Mulher





Adolescente







Saúde Bucal

Conta hoje com 1.497 inscritos em Hipertensão e 283 em Diabetes;
Os pacientes são agendados, atendidos e inscritos no Programa
“Remédio em casa” quando este é indicado;
São realizadas consultas individuais e em grupo;
As reuniões de grupo ocorrem no Colégio Estadual, por falta de
espaço no Posto de Saúde.
Além de pré-natal e tratamento ginecológico, são realizados grupos de
gestantes e grupos de planejamento familiar, para, entre outros dar
esclarecimentos sobre métodos anticoncepcionais e orientações sobre
gestação e parto;
São realizados 3 grupos mensais de planejamento familiar, com uma
média de 24 participantes em cada. As reuniões com as gestantes
ocorrem quinzenalmente.
Orientação sexual;
Grupos educativos com foco na prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis;
Atendimento a adolescentes grávidas com queixa ginecológica;
Acompanhamento da mãe adolescente (até 19 anos);
Quando é necessário apoio psicológico ou outro tipo de terapia, o
adolescente é referenciado para o Hospital Cardoso Fontes;
Estão se preparando para implantar o programa “Vista a Camisinha”.
A Unidade conta com duas equipes porém estavam com menos um
dentista desde março e somente há 15 dias, quando da chegada do
novo profissional, foi possível retomar o trabalho de captação nas
creches e escolas.

2 - Análise da origem dos usuários da Unidade
Segundo a direção da Unidade, os usuários do Posto de Saúde são todos residentes
da área de abrangência, não havendo pessoas provenientes de outros municípios.
Em relação à porta de entrada, foi informado que os pacientes são atendidos em
número proporcional ao número de médicos disponíveis para o atendimento, em ordem de
chegada. As pessoas recebem uma ficha numerada e aguardam a chamada.
Em média, os médicos clínicos e pediatras atendem cerca de 90 pacientes por
semana. Já a Ginecologia, por ser a consulta um pouco mais demorada, atende, por médico,
cerca de 80 pessoas por semana.
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3 - Inspeção das Instalações
Foram observados, durante a visita, os seguintes pontos:
Há um certo tumulto na porta de entrada por ser muito pequena a recepção.
Também por falta de espaço, a pré-consulta é realizada no corredor.

Segundo a

diretora a situação melhorou porque há alguns dias, conseguiram por doação um
arquivo de aço e então puderam retirar do corredor as fichas de prontuários que
ficavam apoiadas em uma maca, obstruindo a passagem;
Há deficiência de recursos computacionais e de telecomunicações. O Posto conta com
apenas uma linha de telefone e o computador que é utilizado pela equipe de vacinação
é de propriedade particular da antiga diretora. A mesma já comunicou que irá retirá-lo
em breve;
A instalação física apresenta infiltrações e goteiras localizadas nos consultórios,
corredor, salas de recepção, espera e imunização. Não há contrato de manutenção
predial;
Por falta de espaço a sala de espera da Odontologia é improvisada em um dos arcos
da construção do CIEP, ao lado da porta de entrada do Posto e os funcionários são
obrigados a fazer suas refeições em um dos consultórios;
Sobre a sala de espera dos consultórios, localizada nos fundos da instalação, foi
relatado pela diretora que, além do pouco espaço, em dias de chuva a situação piora
porque chove no local, uma vez que as paredes não são fechadas até o teto;
O piso e paredes, com exceção das marcas de infiltração no teto, se encontram em
bom estado com relação à higiene e conservação, porém o telhado precisa de reparos;
Foi constatada a existência de um extintor de incêndio fora da validade.

Imagens da instalação: Falta de manutenção e falta de espaço físico
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

Infiltração no teto da
sala de imunização

Buraco no teto e marcas de infiltração
de água no teto da recepção

Péssimo estado de conservação das
cadeiras da sala de espera

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Recepção pequena – aglomeração
de pessoas

Pré-consulta realizada
no corredor de passagem

Funcionária almoça em uma das salas de
consulta. Falta espaço próprio

Consultórios
O Posto possui 3 (três) consultórios para atendimento a Clínica Médica, Pediatria e
Ginecologia e outros 2 (dois) para Odontologia e Serviço Social. O consultório de Odontologia
possui dois equipos, que são utilizados em atendimentos simultâneos e o de Serviço Social é
dividido com o serviço de enfermagem.
Adicionalmente, a instalação conta com uma sala para imunizações e uma última que
está sendo preparada para o novo pediatra que entrará em atividade na próxima semana.
Foram visitados todos os consultórios da Unidade, onde se verificou estarem em bom
estado de conservação, com pisos limpos, boa ventilação e iluminação adequada. Os
lavatórios possuem instalados os repositórios de papel toalha e recipientes porta-sabão líquido
para higiene dos profissionais e pacientes, que foram doados ao Posto de Saúde. Porém, falta
adquirir frascos de sabão líquido para colocá-los em uso.
Constatou-se que o consultório de ginecologia oferece banheiro privativo, porém a
mesa de consulta está sem o pedal de apoio para os pés das pacientes, próprio para a
realização de exames ginecológicos.

Consultórios:
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Figura 8

Figura 9

Figura 10

Consultório de odontologia equipado
com duas cadeiras

Papeleira e porta-sabão doados.
Falta adquirir sabão líquido

Banheiro exclusivo do
consultório de ginecologia

Farmácia
-

Responsável: Cid Cerbino Vieira (matricula nº 10/237693-7)

-

Funcionários: 03 (incluindo a responsável)

-

Controle de estoque: não há sistema computadorizado, sendo o controle feito
manualmente, através de fichas de prateleira.

Após a checagem de itens de verificação básica, através do questionário elaborado
com o auxilio da ENSP/FIOCRUZ, pode-se verificar os seguintes pontos positivos:
Aparelho de ar-condicionado instalado;
Não foram verificados medicamentos vencidos;
Bom estado de higiene e conservação de teto e paredes.

Foram também identificados, os seguintes pontos negativos:
Há um extintor de incêndio na farmácia, porém em lugar inadequado (atrás de uma
porta – apoiado no chão), com prazo de validade vencido e acesso obstruído.
O local que abriga a farmácia e a dispensação é pequeno. Por falta de espaço, a
prateleira de medicamentos se encontra encostada na parede;
Infra-estrutura de mobiliário deficiente. Há varias caixas de papelão, servindo de
prateleiras;
Não há recipientes para lixo;
O inventário periódico é feito semestralmente. O último realizado é relativo ao segundo
semestre de 2005. Segundo o farmacêutico responsável, ainda não está pronto inventário do
primeiro semestre de 2006 por ser um trabalho manual, que demanda bastante tempo.

Imagens farmácia e dispensação:
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Figura 11

Figura 12

Figura 13

Extintor de incêndio, no chão,
atrás da porta

Prateleiras improvisadas em
caixas de papelão

Dispensação da farmácia ao fundo, no
final da sala de espera

A farmácia não possui medicamentos sujeitos a controle especial.
Em atendimento a solicitação da equipe do TCMRJ, o farmacêutico preparou
manualmente a lista de medicamentos com estoque zerado, não tendo sido possível listar o
quantitativo de remédios em estoque.

A partir de tal documento, constamos que a farmácia

possuía, em 31/08/2006, 14 (quatorze) itens com estoque zero sendo destes, 8 (oito)
considerados críticos.

4 – Equipamentos
Durante a visita foram verificados o estado de conservação e a manutenção dos
seguintes equipamentos:
Autoclave
-

Estado: Em funcionamento;

-

Manutenção: Não possui contrato;

Balanças: 02 (duas) sendo uma de adulto quebrada e uma de criança, também
quebrada;
-

Estado: As balanças estão quebradas há mais de 1 (um) ano. O pedido de
conserto a CAP 4.0 será reiterado pelo PS;

Aparelho de Pressão
-

Estado: Em funcionamento;

-

Manutenção: Não tem contrato;

Aparelho de Glicemia
-

Estado: O novo está parado por falta de fita. A SMS orientou o uso do
aparelho antigo até que seja normalizado o abastecimento;

-

Manutenção: Não tem contrato;

Equipos Odontológicos
-

Estado: Em funcionamento;
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Manutenção: Não tem contrato;

-

Otoscópio
-

Estado: Em funcionamento;

-

Manutenção: Não tem contrato;

Sonar Fetal (a bateria)
-

Estado: Em funcionamento;

-

Manutenção: Não tem contrato;

Nebulizador
-

Estado: Em funcionamento;

-

Manutenção: Não tem contrato.

Imagens de equipamentos:

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Autoclave

Acima a balança de propriedade
particular da diretora. Abaixo, a
balança da Unidade, quebrada

Geladeira para vacinas,
com temperatura controlada

5 - Serviços continuados
Limpeza:
-

Prestadora dos serviços: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

-

Contrato emergencial nº 29/2006, com prazo de 22/02/2006 a 20/08/2006;
Processo administrativo nº 09/003.092/2006 – Em tramitação nesta Corte
sob o nº 40/001.748/2006;

-

Quantidade de serventes na unidade: 01 - jornada de 09:00 às 17:00 horas,
as

de 2 às 6
-

as

feiras;

Contrato e Projeto Básico disponível para consulta na unidade: Não há.

Em consulta ao instrumento do contrato nº 29/2006, celebrado pela SMS com a
empresa Construir Arquitetura e Serviços Ltda para prestação de serviços de limpeza e
conservação de diversas unidades, assim como ao respectivo projeto básico, peças integrantes
do processo TCMRJ nº 40/001.748/2006, verificou-se que tais documentos contemplam o PAM
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Newton Betlhem com o quantitativo de 20 (vinte) serventes, não mencionando o PS Luiz
Gonzaga. Sendo assim, não foi possível verificar se o número de serventes enviados pelo PAM
para execução dos serviços no Posto de Saúde está compatível com o previsto e contratado.

Segundo a Administração da Unidade, o serviço em tela não está sendo satisfatório,
em função do quantitativo insuficiente para a necessidade da Unidade. A diretora salientou
ainda, que pelo menos um dia por mês fica sem o funcionário da limpeza visto a necessidade
do mesmo se dirigir ao PAM para assinatura do ponto mensal.

Vigilância:
-

Não há seguranças, vigias ou porteiros no Posto de Saúde.

Manutenção Predial:
-

Segundo informado pela direção, não há contrato de manutenção predial
que dê cobertura ao PS. Quando é necessário serviço, a solicitação é feita
à CAP 4.0.

Lavagem de roupa
-

A rouparia é enviada ao PAM Newton Bethlem.

6 - Profissionais médicos e consultórios

A unidade, exclusivamente na área médica, possui 03 (três) consultórios para
atendimento, utilizados por 07 (sete) profissionais.

Quadro de distribuição de profissionais e consultórios vinculados à produção de consultas médicas analisada

Especialidade

Nº de

Nº de

profissionais

consultórios

Clínica Médica

02

01

Pediatria

02 (I)

01

Ginecologia/Obstetrícia

03 (II)

01

Total

07

03
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Obs: Considerando o intervalo de tempo analisado, entre março e -junho/2006:
(I) - Três médicos, porém dois com carga reduzida em 50%
(II) - Quatro médicos, porém dois com carga reduzida em 50% e um com dedicação a atividades
extra-consultório.

6.1 - Produção
Nesta visita foi analisada a produção de consultas médicas da Unidade no período de
01/03/2006 a 30/06/2006, com base nos dados acumulados pela diretoria da Unidade.
Os relatórios do SIGAB não puderam ser aproveitados em função de problemas
operacionais. Foi relatado pela direção da Unidade que tal software não tem funcionado de
forma confiável, perdendo dados com freqüência.

Quadro comparativo produção de consultas real X esperada

Especialidade

Produção total

Média mensal

de consultas

de consultas

Capacidade mensal de

Capacidade mensal de

produção dos

produção dos médicos (**)

consultórios (*)

(Nº de consultas)

(Nº de consultas)

Clinica Médica

2.350

587

608

558

Pediatria

2.255

564

608

558

Ginecologia/Obstetrícia

2.491

623

608

837

Total

7.096

1.774

1.824

1.953

(*) calculada considerando-se o horário de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira e os parâmetros de produção de
consultas da Portaria 1.101 do M.S (4 consultas/hora) e um parâmetro redutor de 0,95 que considera a ocorrência de
feriados = nº de horas semanais x nº de consultórios x 4 consultas/hora x 4 semanas
(**) calculado considerando-se a carga horária normal de 24 horas semanais e um parâmetro redutor de 0,727 que
considera fatores de absenteísmo, como: férias, faltas, feriados, atividades fora de consultório e os parâmetros de
produção de consultas da Portaria 1.101 do M.S. (4 consultas/hora) = carga horária semanal x nº de médicos x redutor x 4
consultas/hora x 4 semanas

6.2 - Indicadores de utilização de recursos
Para avaliação das Unidades de Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde, foram
construídos indicadores que possibilitariam a comparação do grau de utilização dos recursos
postos à disposição das mesmas.
Taxa de ociosidade média dos consultórios médicos da unidade
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Este indicador permite avaliar a ociosidade dos consultórios médicos por meio da
1

comparação entre o nº de horas disponíveis de consultório por semana e o nº de horas de
2

consultas médicas por semana.
Fórmula: Io = 1- (Nº de horas de consulta por semana / Horas disponíveis de consultório por semana)

Taxa de ociosidade média dos consultórios de atendimento básico
Esta taxa, calculada da mesma forma que a anterior, permitirá avaliar a ociosidade dos
consultórios de atendimento básico (clínica geral, ginecologia/obstetrícia e pediatria).
Fórmula: Iob = 1- (Nº de horas de consulta por semana / Horas disponíveis de consultório por semana)

Nº de médicos / consultórios
Este indicador permite avaliar a capacidade de ocupação dos consultórios médicos.
Fórmula: Nm/c = (Nº de médicos / Nº de consultórios)

Taxa de produtividade dos consultórios médicos
Este indicador é calculado comparando-se a capacidade de produção mensal de
consultas dos consultórios médicos da unidade, com a produção real de consultas médicas.
Permite avaliar o quanto a produção real de consultas se aproxima da capacidade
instalada da unidade.
Fórmula: Ipc = (Produção média mensal de consultas / capacidade de produção mensal de consultas dos consultórios
médicos da unidade)

Taxa de produtividade dos profissionais médicos
Este indicador é calculado comparando-se a capacidade de produção mensal de
consultas dos médicos da unidade, com a produção real de consultas médicas.
Permite avaliar o quanto a produção real de consultas se aproxima da produção
esperada por parte da equipe.
Fórmula: Ipc = (Produção média mensal de consultas / capacidade de produção mensal de consultas dos médicos da
unidade)

Quadro de indicadores

Consultórios
A Nº de consultórios médicos (*)

03

B horas de funcionamento / semana

40

C Nº de semanas mês

4

D consultas / hora
E

fator de redução dos consultórios

4
0,95

1

É calculada considerando-se o horário de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira..

2

O número esperado de horas trabalhadas dos profissionais médicos é calculado considerando-se a carga horária normal de 24 horas

semanais e um parâmetro redutor de 0,727 que considera fatores de absenteísmo, como: férias, faltas, feriados, atividades fora de
consultório.
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F

Horas efetivas de consulta / semana dos consultórios
=AXBXE

114

G Capacidade mensal de produção de consultas dos consultórios
=FXDXC
(*) igual ao numero de consultórios médicos de atendimento básico

1.824

Médicos
H Nº de médicos (*)

07

I

Jornada de trabalho semanal

24

J

fator de redução dos médicos

0,727

K nº de horas de consulta por semana na unidade
=HXIXJ
L

122

Capacidade mensal de produção de consultas dos médicos
=KXCXD

1.952

M Produção média mensal de consultas médicas
(*) igual ao numero de médicos no atendimento básico

1.774

INDICADORES
1
2
3
4
5
6

Taxa de ociosidade de consultórios médicos (*) = (1-( K/F))

(7,00) % (****)

Nº de profissionais médicos lotados na Unidade

07

Nº de consultórios médicos (**)

03

Nº de profissionais médicos / consultório = (H/A)

2,33

Nº médio mensal de consultas (***)

1.774

Nº médio mensal de consultas / consultório = (M/A)

591

7

Taxa de produtividade média dos consultórios médicos = (M/G)

97,26%

8

Taxa de produtividade média dos profissionais médicos = (=M/L)

90,88%

(*) Coincidente com a taxa de ociosidade de consultórios de atendimento básico
(**) Coincidente com o nº de consultórios de atendimento básico
(***) Coincidente com o nº mensal de consultas de atendimento básico
(****) A taxa negativa significa que a produção máxima dos médicos é superior a capacidade dos consultórios

7 - Exames complementares

Radiológicos


A Unidade não tem aparelho de raio X;



Local de realização: CMS Jorge Saldanha Bandeira de Melo e Hospital Álvaro
Ramos;



Cota: não existe;



Necessidade média da unidade: não há estatística, mas é pequena;
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Tempo de espera para marcação: no mesmo dia;



Tempo de espera para resultado: mesmo dia, sem laudo e uma semana, com
laudo.

Ultra-som


Local de realização: Hospital Lourenço Jorge.
Os obstétricos são encaminhados ao PAM Newton Betlher.



Cota: 04 vagas semanais no Hospital Lourenço Jorge. O excedente é
encaminhado a outros locais, com a distribuição feita através da CAP 4.0;



Necessidade média da unidade: em torno de 380 (trezentos e oitenta) por mês,
sendo aproximadamente 30 (trinta) pré-natais;



Tempo de espera para marcação: uma semana;



Tempo de espera para resultado: mesmo dia.



Local de realização: As coletas são feitas na própria Unidade, às 2ª , 4ª e 6ª

Sangue
s

s

s

feiras e enviadas ao PAM Newton Betlher. Exceção feita aos imunológicos que
são encaminhados ao PAM Hélio Pelegrino. Segundo a diretora do Posto, o
quantitativo de exames realizados não atende a demanda da comunidade. Ela
relatou que antes a coleta era feita em apenas dois dias e agora, conseguiram
aumentar para três, porém, o número ainda não é suficiente. Há problemas de
falta de tubo para bioquímica, usado na coleta;


Cota: existe, mas é flexível;



Tempo de espera para resultado: cerca de 10 (dez) dias, sendo 30 (trinta) dias
para sorologia.

Fezes/Urina


Os pacientes efetuam a coleta em casa. As amostras são encaminhadas ao
PAM Hélio Pelegrino. Por falta de material, o Posto não distribui o pote para
coleta de urina e de fezes;



Cota: não existe cota;



Tempo de marcação: não tem;



Tempo de espera para resultado: 07 (sete) dias.

Mamografia


Os exames são agendados pela CAP 4.0;
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A Unidade faz de 13 a 15 encaminhamentos por mês.

8 – Oportunidades de melhoria
Sugerimos que seja recomendado a SMS:
1. Promover com urgência, obras de restauração necessárias em tetos e paredes, com
objetivo de resolver os problemas de goteiras e infiltrações no teto nas salas e
consultórios, apontados no item 3;
2. Providenciar, também com a urgência devida, a melhoria das condições do mobiliário,
em especial das cadeiras da sala de espera dos consultórios, das prateleiras na
farmácia e do pedal de apoio para a mesa ginecológica;
3. Providenciar o fechamento adequado dos ambientes de espera (médicos e dentistas),
solucionando assim, a questão da exposição das pessoas ao tempo;
4. Providenciar a informatização do controle de estoque da Farmácia;

5. Promover a melhoria dos recursos computacionais e de telecomunicações, conforme
item 3, incluindo um computador para o setor de imunologia, em substituição ao atual,
de propriedade particular da antiga diretora do Posto e a instalação de mais uma linha
telefônica;
6. Identificar causas do não funcionamento adequado do Software SIGAB no Posto de
Saúde, conforme apontado no item 6.1;
7. Estudar a possibilidade de se alocar um espaço adequado à realização das refeições
pelos funcionários;
8. Enviar à unidade, cópia do projeto básico dos serviços de limpeza;
9. Estudar a possibilidade de se alocar um vigilante (ou porteiro) para o Posto de Saúde.

9 – Questionamentos
Que a SMS:
1. Informe qual o quantitativo de funcionários contratados para serviços de limpeza no
PS Luiz Gonzaga;
2. Justifique a ausência de medicamentos, conforme apontado no item 3.
3. Promova a manutenção dos equipamentos que se encontram danificados na unidade,
conforme relatado no item 4;
4. Providencie com urgência a troca do extintor de incêndio da farmácia, que se encontra
com a validade vencida, bem como sua instalação em local adequado;
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5. Providencie recipientes adequados para lixo;

10 – Conclusão
Diante do exposto, opinamos para que o presente relatório seja enviado a SMS, a fim
de que adote as providências cabíveis, prestando os esclarecimentos necessários aos pontos
levantados nos itens 8 e 9, com posterior encaminhamento a esta Corte, fixando-se para tanto
prazo razoável.

4ª IGE/SCE, em 12/09/2006.

Adriana Maria Pessoa Guerra

Angelo dos Santos Neto

Técnico de Controle Externo

Contador

Matricula nº 40/901.467

Matricula nº 40/901.262
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