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Visita nº 34– Data: 14/09/2006

1 - Caracterização da Unidade

Centro Municipal de Saúde Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho
(Nome popular: Posto de Saúde do Recreio)
CAP: 4.0 – Recreio dos Bandeirantes
Endereço:

Av. Guiomar Novaes, 133 - Recreio dos Bandeirantes

Horário de funcionamento:

de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas

Telefones:

2490-7337 / 2490-0090

A unidade de saúde está localizada no bairro de Recreio dos Bandeirantes – Zona
Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. É uma unidade totalmente plana, composta de 2 prédios
que utiliza ainda uma parte do espaço físico do CIEP Margareth Mee imediatamente ao lado. O
prédio original da unidade, atualmente, é utilizado somente para atendimento ao público,
enquanto no outro prédio, cedido pela SMU, são realizadas outras atividades, tais como, área
administrativa, farmácia e dispensação de medicamentos e projetos de saúde. Existe um
projeto de ampliação da unidade através da construção de um novo pavilhão ao lado do prédio
administrativo.
Na ocasião da visita, a equipe inspecionante foi recebida pelo Diretor Dr. Ricardo
Lisboa Pedrosa que a acompanhou durante a permanência na unidade.
Em 5 de maio de 2005 a unidade deixou de ser Posto de Saúde para ser Centro
Municipal de Saúde.
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1.1 - Especialidades médicas oferecidas

Clínica Médica
Ginecologia
Pediatria

1.2 - Especialidades não-médicas oferecidas
Enfermagem
Psicologia
Nutrição
Serviço Social

1.3 - Serviço de apoio diagnóstico
Coleta de material para exame laboratorial
2 - Inspeção das instalações
Quanto às instalações, os seguintes tópicos podem ser destacados:
•

Bem iluminadas e arejadas;

•

Presença de extintores em diversos ambientes da unidade;

•

O acesso de deficientes é facilitado por ser uma unidade plana e haver
rampas. Existe um banheiro para deficientes na parte administrativa da
unidade. No entanto, não há passeios para se deslocarem do prédio de
atendimento até o administrativo. O deficiente teria que alcançar o outro
prédio dando a volta por fora do posto entrando pelo acesso de veículos;

•

Há muito espaço livre ao redor dos prédios, onde se encontra um amplo
estacionamento e um parque para recreação infantil;

•

As placas de identificação da unidade e do espaço utilizado no CIEP
caíram há algum tempo;

•

Nem todas as janelas da unidade têm gradil de segurança;

•

O ambiente de espera no espaço do CIEP é apertado, mal iluminado, não
coberto e precário para acomodação dos usuários. Além disso, o resto do
espaço cedido apresenta infiltrações e buracos no teto;

•

A sala de esterilização tem um único acesso, quando, na verdade, deveria
haver dois, um para entrada e outro para saída. Na ocasião, o Diretor da
unidade explicou que existe um projeto de fazer a saída de esterilizados
através de uma nova porta para o cômodo ao lado;

•

A unidade recebeu como doação do Rotary Club do Brasil dois arquivos
mecanizados que melhoram o serviço de matrícula. No entanto, a
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demanda continua grande e os arquivos antigos continuam no corredor da
unidade;

Figura 1

Figura 2

Parque para recreação infantil

Placa de identificação da unidade caiu. Ao fundo
CIEP Margareth Mee

Figura 3

Figura 4

Ambiente de espera no prédio original: amplo,
arejado e ornamentado com plantas.

Ambiente de espera no espaço utilizado no
CIEP: ambiente não apropriado, ausência de
cobertura.

Figura 5

Figura 6

Arquivos mecanizados recebidos em doação

Buraco e infiltrações no espaço do CIEP.
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2.1 Consultórios
O CMS Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho possui 6 consultórios. Três deles
estão no prédio original, cada um atendendo as seguintes especialidades: ginecologia,
pediatria e clínica médica. Os outros três se localizam no espaço cedido pelo CIEP,
sendo que um é utilizado para clínica médica, um para pediatria e o último é dividido
entre psicologia e nutrição.
No prédio original ainda existem salas para consulta de enfermagem (duas),
serviço social (uma), imunização, amamentação e acolhimento mãe-bebê e de
procedimentos.
Os consultórios têm apenas uma entrada, uma voltada para o pátio interno da
unidade. São bem iluminados e ventilados com ar condicionado. O consultório de
ginecologia tem banheiro, o que oferece conforto às pacientes.
Os lavatórios dispunham de toalha de papel e os reservatórios de lixo estavam
tapados. O estado da rouparia era adequado.
Os consultórios instalados no espaço do CIEP também dispunham de bom
estado geral, mas a climatização estava prejudicada pela impossibilidade de instalar
aparelhos de ar condicionado. Segundo declarações do diretor da unidade, embora a
rede elétrica comportasse essa possibilidade, a SME não se dispunha a assumir o
custo do consumo de energia, uma vez que o espaço era utilizado pela SMS.
Num esforço particular dos profissionais de saúde, havia num dos consultórios
um armário onde estavam reunidos amostras e brindes adquiridos em consultórios
particulares e trazidos para a unidade para oferecer a população.

Figura 7

Figura 8

Consultório bem iluminado, mas sem ar
condicionado.

Armário com medicamentos angariados nos
consultórios particulares dos profissionais de
saúde.
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2.2 Farmácia
-

Responsável: Celso Figueira Reis, designado em 05/05/2005

-

Funcionários: 03 (incluída a chefia)

-

Sistema de controle de estoque: Ficha de prateleira/manual

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 com acesso fácil aos funcionários;
a COMLURB realiza um sistema de combate a insetos e roedores;
boa iluminação e ventilação e ambiente arejado;
extintor de incêndio no prazo de validade;
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 dispõe de uma geladeira embora não haja necessidade. É utilizada
apenas para armazenar vacinas (ainda existe outra geladeira na unidade para
armazená-las, localizada no setor específico);
recipientes de lixo sem 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;
a caixa de luz do prédio e um roteador de serviços de rede estavam localizados
dentro da farmácia.

Figura 9

Figura 10

Roteador de serviços de rede dentro da Farmácia Inflamáveis ficam estocados em ambiente comum
e próximo às prateleiras
no almoxarifado da unidade, próximos de papéis
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A equipe inspecionante foi informada, então, de que o inventário periódico é realizado
anualmente (o último foi realizado em dezembro de 2005). 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 119, sendo observados 65
remédios zerados, o que corresponde ao percentual de 54,6%.

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 AHMC-5.
Estado: em funcionamento;
Manutenção: empresa STTR
Contrato nº 074/2005 - Processo administrativo 09/015360/2005 ;
(40/003321/2005, arquivado em 14/09/2005 nesta Corte).

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

Eletrocardiógrafos
Estado: quebrado e não se encontra na unidade (foi para o conserto em maio);
Obs.: A CAP está providenciando a compra de um equipamento novo. Enquanto
isso a demanda está sendo atendida pelo H.M. Lourenço Jorge.

Figura 11

Figura 12

Sonar.

Auto-Clave.
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4 - Serviços continuados

Limpeza: Bandeirantes do Rio Conservação e Limpeza Ltda
- Contrato 28/06 - Processo administrativo nº 09/003092/06;
(40/002048/2006, em tramitação nesta Corte);
- Quantidade de serventes na unidade: 04;
- Projeto Básico disponível para consulta na unidade: sim;
O número de serventes não atende a demanda, a necessidade é de 6 serventes.

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

Vigilância: Arca da Aliança Vigilância e Segurança Ltda
- Contrato 232/06 - Processo administrativo nº 09/000174/06;
(40/003951/2006, 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, uma vez que os dois postos de
vigilância são diurnos, ou seja, a unidade necessita de postos noturnos.

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.

Serviço de Portaria: Espaço Consultoria de Recursos Humanos Ltda.
- Contrato nº 779/2005 - Processo administrativo nº 09/004528/05
(40/000503/2006, em tramitação nesta Corte);
- Quantidade de postos na unidade: 02;
O número de serventes atende a demanda.
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5 - Profissionais médicos e consultórios

Especialidade

Nº de

Nº de

profissionais

consultórios

Clínica Médica

5

2

Pediatria

10

2

Ginecologia/Obstetrícia

2

1

Nutrição

1

0,5

Psicologia

1

0,5

Serviço Social

2

1

Total

21

7

(1)
(1)

Obs:
(1) Nutrição e Psicologia dividem um consultório

6 - Exames complementares
Radiológicos
Local de realização: Hospital Municipal Jurandyr Manfredini
Cota: não existe
Tempo de espera: o resultado sai no mesmo dia

Ultra-som
Local de realização: A CAP marca e indica o local para o paciente. Normalmente são
utilizadas as unidades H.M. Lourenço Jorge e Hospital Cardoso Fontes
Cota: não existe
Tempo de espera: irregular. Alguns exames levam meses para serem marcados
enquanto outros são marcados para a mesma semana. Aqueles que demoram muito são
pedidos novamente.

Sangue, Fezes, Urina

Local de realização: normalmente é o H.M. Raphael de Paula Souza, mas no momento
da inspeção a referência é o H.M. Álvaro Ramos.
Cota: 20 por semana.
Tempo de espera: 60 dias.
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7 – Oportunidades de melhoria

Suge-se que seja recomendado à SMS:

1. Que estude a possibilidade de ampliar a unidade para aumentar a capacidade de
atendimento à população;
2. Que envide esforços para construir um passeio de comunicação entre os prédios da
unidade para que os deficientes possam ter acesso ao banheiro específico para eles
por dentro da unidade;
3. Que se recoloque as placas de identificação da unidade e da área cedida pelo CIEP
que se encontra localizado ao lado;
4. Que se coloque gradil de seguranças em todas as salas do prédio original;
5. Que sejam feitas as mudanças pretendidas para a sala de esterilização de tal forma
que esta tenha vias de entrada e saída diversas ;
6. Que verifique a possibilidade de que os contratos e projetos básicos estejam presentes
na unidade.

8 – Questionamentos
1.

Adotar as medidas necessárias para que o espaço cedido pelo CIEP possa receber
melhorias no estado geral (rachaduras,infiltrações,goteiras), bem como melhorar o
ambiente de espera e a instalação de aparelhos de ar condicionado;

2.

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

3.

Justificar a falta de medicamentos no estoque da farmácia;

4.

Realocar a caixa de luz e o roteador do serviço de rede para fora da farmácia

5.

Remeter a esta Corte de Contas o contrato de manutenção predial da unidade.

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

Ângelo Roberto Pingitore

Christiano Lacerda

Auxiliar de Controle Externo

Técnico de Controle Externo

Matr. 40/900.293

Matr. 40/901.384
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