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Visita nº 35 – Data: 27/09/2006
1 - Caracterização da Unidade:
CMS Jorge Saldanha Bandeira de Mello
Endereço:

Av. Geremário Dantas, 135 - Tanque - Rio de Janeiro – RJ
Funcionamento: De segundas a sextas-feiras, de 07:00 às 17:00 horas e
sábados até 12:00 horas, para atendimento a consulta e
imunização.

A Unidade funciona no local há cerca de 37 anos, com atendimento distribuído em dois
andares e acesso exclusivo ao segundo piso por escada, não havendo rampa de acesso para
deficientes.
Sua diretora, Sra. Denise Jardim de Almeida, que assumiu a função há 3 meses,
relatou que, desde sua inauguração, não houve ampliação de infra-estrutura, tanto em relação
à capacidade física para atendimento quanto em relação aos equipamentos necessários ao
diagnóstico médico. Como conseqüência, a realidade atual do CMS aponta para uma
incompatibilidade entre conjunto de serviços ofertados e a demanda por atendimento, a qual
apresentou um grande crescimento nos últimos anos.
A unidade atende aos seguintes bairros:
Tanque
Taquara
Pechincha
Gardênia
Freguesia
Anil

.

1.1 - Especialidades médicas oferecidas:
Clínica geral
Pediatria

Dermatologia
Pneumologia

Ginecologia/Pré Natal
Infectologia

Epidemiologia
Psiquiatria

Nutrição
Medicina Alternativa

Fonoaudiologia

1.2 - Especialidades não-médicas oferecidas:
Enfermagem
Psicologia

Odontologia
Serviço Social

1.3 - Serviço de apoio diagnóstico:
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Teste do Pezinho

Audiometria

2 - Inspeção das instalações
Durante a visita, foram observados os seguintes pontos:
Instalações limpas, bem iluminadas e com boa ventilação;
Dificuldade de acesso para deficientes físicos por não haver elevador ou rampa
de acesso ao 2º andar;
O lixo hospitalar armazenado em local externo ao prédio;
Existência de extintores de incêndio, dentro do prazo de validade;
A sala de raio-X está passando por uma obra de manutenção para troca do
revestimento de parede;
Grande quantidade de folhas secas que caem das árvores, ao redor do prédio,
o que demanda um maior número de serventes para a tarefa de manter limpa
as instalações da Unidade;
A espera para a Pediatria ocorre em área lateral, aberta, onde em dias de
chuva e/ou vento não há opção para abrigo dos pacientes, incluindo bebês e
crianças;
Falta de espaço adequado para abrigar a documentação médica. Alguns
arquivos estão localizados no corredor.

Imagens das instalações
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Consultórios
O CMS possui 30 consultórios para atender a população nas especialidades de Clínica
Médica, Infectologia, Dermatologia, Epidemiologia, Nutrição, Psiquiatria, Psicologia, Medicina
Alternativa,

Serviço

Social,

Fonodiaudiologia,

Audiometria,

Ginecologia/Pré-Natal,

Pneumologia, Serviço Social, Odontologia e Enfermagem. O consultório de Odontologia possui
três equipos em funcionamento.
Além dos consultórios que ficam localizados na parte interior do prédio, a Unidade
conta com um escovário, onde são passadas pelos dentistas instruções sobre escovação
dental e um espaço externo específico para a vacinação, com atendimento dividido em três
salas.
De modo geral, os consultórios apresentam um bom estado de conservação e uso,
tendo sido verificado apenas a falta, em alguns deles, de repositórios para papel toalha e sabão
líquido, necessários à higiene dos profissionais e pacientes.
Sobre o atendimento à comunidade, a Unidade enfrenta problemas de falta de
médicos, principalmente nas áreas de psiquiatria e infectologia cujo único profissional se
encontra afastado (sem retorno) há aproximadamente um mês. Os pacientes da Infectologia
estão sendo atendidos, em caráter temporário, pela Clínica Médica e a Enfermagem.

A

diretora do CMS informou que está providenciando o envio à SMS de um pedido formal para a
substituição do médico.
Sobre consultas médicas, foi relatado pela direção, a existência de um déficit nas áreas
de Clínica Médica e Pediatria, em razão da limitação de espaço físico.
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Farmácia
-

Responsável: Sandra Felipe Cruz Pacheco (Farmacêutica – matrícula 12/096196-1);

-

Número de funcionários: 04 (quatro);

-

Sistema de controle de estoque: SGM;

-

Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, entre 08:00 e 17:00 horas;

-

Há medicamentos que necessitam de refrigeração e medicamentos controlados.

Após a checagem de itens de verificação básica, através do questionário elaborado
com o auxílio da ENSP/FIOCRUZ, puderam-se verificar os seguintes pontos positivos em
relação à farmácia e ao almoxarifado de farmácia:
bom estado quanto à limpeza e conservação;
não foram verificados medicamentos com prazos de validade vencidos;
não foram verificados medicamentos em contato com o chão;
existência de refrigerador para a conservação de alguns medicamentos, em
funcionamento;
existência de livro de registro de produtos controlados, porém, segundo relato da
farmacêutica responsável, desatualizado em função de falta de tempo.
A farmacêutica forneceu à equipe do TCMRJ uma listagem com a relação do estoque
atual de inventário, impresso na data da visita. A partir desse documento constatou-se que de
um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) itens, 16,3%, equivalente a 43 (quarenta e três)
itens, encontrava-se com estoque zerado de remédios.

Imagens dos consultórios e farmácia
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3 – Equipamentos
Durante a visita foram verificados o estado de conservação e a manutenção dos
seguintes equipamentos:
Balanças
Estado: em funcionamento;
Manutenção: pelo SDP (Sistema Descentralizado de Pagamento).
Audiômetros
Estado: em funcionamento;
Manutenção: pelo SDP (Sistema Descentralizado de Pagamento).
Eletrocardiógrafo
Estado: em funcionamento;
Manutenção: pelo SDP (Sistema Descentralizado de Pagamento).
Timpanômetro pediátrico
Estado: em funcionamento;
Manutenção: pelo SDP (Sistema Descentralizado de Pagamento).
Sonar digital
Estado: em funcionamento;
Manutenção: pelo SDP (Sistema Descentralizado de Pagamento).
Equipos odontológicos
Estado: em funcionamento;
Manutenção: pelo SDP (Sistema Descentralizado de Pagamento).
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Autoclave
Estado: em funcionamento;
Manutenção: Contrato nº 067/2006, firmado entre a RIOURBE Empresa Municipal
de Urbanismo e a empresa STTR Ind e Com Ltda – Processo
administrativo nº 09/007500/2006;
Processo TCMRJ nº 40/002.786/2006, em tramitação nesta Corte.
Aparelho de RX
Estado: em funcionamento;
Manutenção: Contrato nº 351/2005 - Processo administrativo nº 09/013.401/2005;
Processo TCMRJ nº 40/003.828/2005, ora arquivado - 1º e 2º Termo
s

s

Aditivo nº 228/2006 e 227/2006, processos nº 40/003.853/2006 e
apenso nº 40/003.856/2006, em tramitação nesta Corte.

Imagens dos Equipamentos
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Foi constatado que os computadores e demais equipamentos de informática não estão
interligados. Embora o cabeamento físico já esteja pronto e instalado, falta a implementação
lógica da rede de computadores.

4 - Serviços continuados
Limpeza
Prestadora dos serviços: Atrio Rio Service Consultoria e Treinamento Ltda
Contrato nº 133/2006 - Processo administrativo nº 09/007.647/2006;
Processo TCMRJ nº 40/002.933/2006, atualmente em tramitação nesta Corte;
Quantidade de serventes na unidade: 07;
Projeto Básico disponível para consulta na unidade: sim;
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Foi informado que o número de serventes é pequeno para o tamanho da Unidade
que possui cerca de 50 salas, distribuídas em dois andares, áreas externas de
espera, edícula para atendimento à imunização, estacionamento e áreas laterais
com grande número de árvores;
De acordo com consulta ao processo que tramita neste Tribunal, pode-se verificar
que o número de serventes se encontra em conformidade com o estabelecido no
projeto básico para execução dos serviços.

Manutenção Predial
Prestadora dos serviços: Tekno Sistemas de Engenharia Ltda
Contrato nº 090/2006, celebrado entre a RIOURBE Empresa Municipal de Urbanismo e
a empresa Tekno Sistemas - Processo administrativo nº 09/007.647/2006.
Processo TCMRJ nº 40/003.685/2006, atualmente em tramitação nesta Corte.
Projeto Básico disponível para consulta na unidade:

não, apenas o memorial com a

especificação dos serviços. Segundo informação da diretora da Unidade, o contrato foi
firmado com a CAP e por este motivo não há cópia na unidade.
Quando há necessidade de manutenção o requerimento é feito à CAP e em
contrapartida é feita pelo CMS a atestação que o serviço foi realizado. De acordo
com o relatado pela direção, o serviço funciona a contento e atende às
necessidades.

Vigilantes e Vigias
Prestadora dos serviços: Arca da Aliança Vigilância e Segurança Ltda;
Contrato nº 232/06 - Processo administrativo nº 09/000.174/2006;
Processo TCMRJ nº 40/002.933/2006, atualmente em tramitação nesta Corte;
Quantidade de vigilantes na unidade: 01 (diurno);
Projeto Básico disponível para consulta na unidade: sim;
De acordo com consulta ao processo que tramita neste Tribunal, pode-se verificar
que o número de postos de vigilância se encontra em conformidade com o
estabelecido no projeto básico para execução dos serviços;
Segundo relato da diretora da Unidade, a quantidade de vigilantes é insuficiente.
Uma solicitação para aumento do quantitativo já foi enviada a CAP 4.0.
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Prestadora dos serviços: Espaço Consultoria de Recursos Humanos Ltda;
Contrato nº 779/2005 - Processo administrativo nº 09/004.528/2005;
Processo TCMRJ nº 40/000.503/2006, atualmente em tramitação nesta Corte;
Quantidade de vigias na unidade: 02 (um diurno e um noturno);
Projeto Básico disponível para consulta na unidade: sim.

Lavagem:
É realizada pela S/CIN/CAL da Penha;
s

s

A roupa é recolhida as 3ª feiras e entregue as 5ª feiras.

5 - Exames complementares
Radiológicos
Local de realização: no próprio CMS;
A Unidade conta com um aparelho de RX e dois profissionais para atendimento
Cota: não existe
Ultra-som
Local de realização: a CAP 4.0 realiza o agendamento, geralmente realizado no
Newton Betlhem ou no Hospital Lourenço Jorge;
Cota: não existe;
Tempo de espera para marcação: 20 dias;
Tempo de espera para resultado: imediato.
Sangue
Local de realização: PAM Newton Betlhem e PAM Helio Pelegrino;
Coleta: na própria unidade, diariamente;
Cota: sim, 60 exames/dia para sangue/fezes e urina, sendo 40 agendados e 20 de
demanda livre.
Tempo de espera para resultado: 01 semana.
Fezes/Urina
Os pacientes efetuam a coleta em casa. As amostras são encaminhadas ao PAM
Newton Betlhem;
Cota: sim – incluída na cota diária dos exames descritos acima;
Tempo de espera para resultado: 01 semana.
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6 – Oportunidades de melhoria
Sugerimos que seja recomendado à SMS:
1. Estudar a possibilidade de realizar o fechamento adequado do ambiente de espera da
Pediatria ou a utilização de outro espaço, de forma a solucionar o problema da
exposição de crianças e bebês ao tempo;
2. Estudar a possibilidade da construção de rampa de acesso para o último pavimento,
para uso das pessoas portadoras de deficiência de locomoção;
3. Estudar a possibilidade de se alocar mais um vigilante para o CMS, atendendo ao
pedido enviado à CAP pela direção da Unidade.

7 – Questionamentos
1. Regularizar o estoque de medicamentos da Unidade, conforme item 2;
2. Providenciar a instalação e configuração do sistema de rede de computadores,
conforme item 3;
3. Providenciar a substituição do médico infectologista que se encontra de licença médica,
conforme item 2.

8 – 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 6 e 7, com posterior encaminhamento a esta Corte, fixando-se para tanto
prazo razoável.

4ª IGE/SCE em 16/10/2006.
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Adriana Maria Pessoa Guerra
Técnico de Controle Externo
Matricula nº. 40/901.467
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