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Programa de visitas técnicas às Unidades de Saúde de Atenção Primária
1. Introdução
Versa o presente sobre relatório atinente ao programa de visitas técnicas às unidades
de saúde de atenção primária, cujo escopo principal é verificar as condições das instalações
físicas das mesmas, aprovado por meio do processo 40/138/2010, na Sessão de 13/01/2010.
As visitas foram realizadas no decorrer do mês de março de 2010 a todos os Postos
de Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 3.2, a saber:

Unidade

Data

Equipe

PS Renato Rocco

05/03/2010

Marcelo Ribeiro e Daniel Junger
Goulart Filho

PS Carlos Gentille de Mello

11/03/2010

Daniel Junger Goulart Filho e
Claudio Costa Andrade

PS Dr Eduardo Araújo Vilhena Leite

18/03/2010

Daniel Junger Goulart Filho e
Claudio Costa Andrade

CMS Milton Fontes Magarão

25/03/2010

Daniel Junger Goulart Filho e
Claudio Costa Andrade

CMS Ariadne Lopes de Menezes

31/03/2010

Daniel Junger Goulart Filho e
Claudio Costa Andrade

Foi utilizado como papel de trabalho durante as visitas na execução do aludido
programa o Check-list anexo, a partir do qual foram compiladas todas as informações
apresentadas neste relatório, cabendo destacar que as mesmas se referem apenas às
impropriedades verificadas.

2. Unidade: PS Renato Rocco
Data da visita: 05/03/2010
Técnicos: Marcelo da Silva Ribeiro e Daniel Junger Goulart Filho
2.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
2.1.1. Ambiente externo
•
Placa indicativa da unidade mal conservada;
•
Área externa mal conservada;
•
Piso externo irregular dificultando a circulação de pacientes idosos e deficientes.
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Figura 1 - Placa da unidade

Figura 2 - Parede sem tinta

Figura 3 - Necessidade de capina

2.1.2. Ambiente interno
2.1.2.1. Sala de recepção dos consultórios
• Existência de pontos de alagamento;
• Existência de goteiras;
• Sanitários dos usuários mal conservados;
• Sanitários dos usuários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;
• Sanitários dos usuários sem assento no vaso;
• Bebedouros fora de uso e com baixa pressão da água;
Obs: A empresa responsável pela manutenção predial, conforme informação da
unidade, promove a limpeza das calhas do telhado, o que não é suficiente, havendo
necessidade de reforma geral do telhado.

Figura 4 - Ambiente de espera
com pontos de alagamento

Figura 5 - Teto do ambiente de
espera dos consultórios

Figura 6 - Banheiro dos
pacientes em precárias condições
de uso

2.1.2.2. Consultórios
Total de consultórios: 13
•
•
•

Climatização insuficiente (7 consultórios);
Piso de concreto mal conservado e de difícil limpeza (todos);
Paredes de difícil limpeza (todos);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paredes mal conservadas (4 consultórios);
Paredes com rachaduras (1 consultório);
Fiação elétrica exposta (2 consultórios);
Iluminação insuficiente (1 consultório);
Ausência de ar-condicionado (7 consultórios);
Ausência de negatoscópio (5 consultórios);
Ausência de sabão líquido (1 consultório de Ginecologia);
Ausência de papel higiênico (2 consultórios de Ginecologia);
Lixeiras sem tampas (todos).

2.1.2.3. Sala de curativos
• Climatização insuficiente;
• Piso de concreto mal conservado e de difícil limpeza;
• Paredes de difícil limpeza;
• Lixeira sem tampa;
• Tanque de lavagem mal conservado;
• Ausência de ar-condicionado.
2.1.2.4. Sala de esterilização
• Climatização insuficiente;
• Piso de concreto mal conservado e de difícil limpeza;
• Paredes de difícil limpeza;
• Paredes sujas e mal conservadas;
• Único acesso para entrada e saída de materiais;
• Autoclave mal localizada, próxima à porta;
• Ar-condicionado mal conservado.
Obs: Consoante avaliação do servidor que trabalha no setor de esterilização, a autoclave
está instalada em local inadequado, próximo à porta que dá acesso à entrada principal da
unidade (área externa e descoberta), estando sujeito a variações de temperatura, o que não
seria recomendável. O mais apropriado seria que o equipamento ficasse em uma sala
reservada tipo Box, mantendo a temperatura estável.
2.1.2.5. Sala de coleta de exames
• As instalações são utilizadas para outras atividades (eletrocardiograma);
• Pisos mal conservados e de difícil limpeza;
• Paredes de difícil limpeza;
• Lixeira sem tampa.
2.1.2.6. Sala de vacinação
• Insuficiência de espaço;
• Ar-condicionado insuficiente;
• Pisos mal conservados e de difícil limpeza;
• Paredes de difícil limpeza;
• Mobiliário inadequado.
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Obs: Foram solicitadas cadeiras mais altas a fim de não gerar desconforto aos
profissionais de saúde, que precisam se agachar constantemente para aplicação das
vacinas.
2.2. Almoxarifado de farmácia
•
•
•
•
•
•

Encontra-se sob a responsabilidade de um agente administrativo da unidade,
estando sem o farmacêutico há cerca de três meses;
Insuficiência de espaço;
Piso mal conservado e de difícil limpeza;
Paredes de difícil limpeza;
Poucas prateleiras para armazenagem;
Ar-condicionado necessita reparos.

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 146;
• Quantidade de itens zerados: 21;
• Percentual: 14%

Figura 7 - Espaço insuficiente para os
medicamentos

Figura 8 - Ar-condicionado do Almoxarifado de
Farmácia necessitando de reparos

2.3. Almoxarifado de materiais
• Insuficiência de espaço;
• Piso mal conservado e de limpeza difícil;
• Parede de difícil limpeza;
• Sistema de controle utilizado: Manual.
2.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
2.4.1. Serviços continuados:
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.
Obs: a empresa não repõe funcionários em caso de ausências.
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2.5. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover a limpeza do ambiente externo, a melhoria da placa indicativa, e a pintura
de todos os recintos da unidade, tendo em vista o exposto nos itens 2.1.1 e 2.1.2;
Promover a reforma do telhado da unidade, a fim de eliminar os pontos de
alagamento que se criam quando das chuvas, bem como a reforma dos banheiros
destinados aos usuários, tendo em vista o exposto no item 2.1.2.1;
Promover melhorias nos aparelhos de ar-condicionado, pois vários deles estão em
estado de conservação ruim, tendo em vista o exposto no item 2.1.2.2;
Providenciar a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todos os consultórios e
salas de atendimento ao usuário, tendo em vista o exposto no item 2.1.2.2;
Promover a manutenção no tanque para lavagem na sala de curativos, conforme
comentado no item 2.1.2.3;
Adequar o setor de esterilização, a fim de que a autoclave não fique exposta a
variações de temperatura, considerando o exposto no item 2.1.2.4;
Verificar a possibilidade de disponibilizar cadeiras mais adequadas aos profissionais
de saúde na sala de vacinação, tendo em vista o exposto no item 2.1.2.6;
Promover as melhorias indicadas pela unidade, as quais foram encaminhadas, por
memorando, à CAP 3.2, segundo consta em anexo.

2.6. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•
•

Exigir da empresa CNS Nacional Serviços maior cuidado no serviço de limpeza dos
banheiros disponíveis aos usuários, em que pese a avaliação satisfatória do serviço,
considerando o exposto no item 2.1.2.1;
Comprovar os descontos efetuados nos pagamentos das faturas da empresa
Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda referentes à não reposição de
funcionários ausentes, conforme item 2.4.1.

3. Unidade: PS Carlos Gentille de Mello
Data da visita: 11/03/2010
Técnicos: Daniel Junger Goulart Filho e Claudio Costa Andrade
3.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
3.1.1. Ambiente interno
3.1.1.1. Sala de recepção dos consultórios
• Existência de pontos de acesso a consultórios sem cobertura;
• Piso externo irregular apresentando risco à circulação de pacientes idosos e
deficientes;
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• Piso externo de difícil limpeza.
3.1.1.2. Consultórios
Total de consultórios: 12
•
•
•
•
•
•
•

Piso mal conservado (2 consultórios);
Dificuldade de acesso a deficientes (2 consultórios);
Paredes com mofo (1 consultório);
Paredes mal conservadas (1 consultório);
Ausência de biombos (2 consultórios de Ginecologia);
Lixeiras sem tampas (todos os consultórios);
Insuficiência de espaço (1 consultório).

Figura 9 - Lixeira sem tampa

Figura 10 - Parede mal conservada

3.1.1.3. Sala de coleta de exames
• As instalações são utilizadas para outras atividades: auditório, digitação de
dados e armazenamento de medicamentos vencidos;
• Dificuldade de acesso a deficientes (escada);
• Inexistência de maca ou cadeira reclinável;
• Inexistência de geladeira para conservação do material coletado;
• Lixeira sem tampa.
3.1.1.4. Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
3.2. Almoxarifado de farmácia
•
•
•

Insuficiência de espaço;
Dificuldade de acesso ao extintor;
Embalagens em contato direto com o piso;
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•

Poucas prateleiras para armazenagem;

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 94;
• Quantidade de itens zerados: 11;
• Percentual: 11,7%

Figura 11 - Pacotes em contato direto com o
piso e insuficiência de espaço

Figura 12 - Extintor com difícil acesso

3.3. Almoxarifado de materiais
•
•
•
•

Insuficiência de espaço;
Ausência de sinalização para extintores;
Inflamáveis armazenados junto a outros itens do estoque;
Embalagens em contato direto com o piso.

Figura 13 - Embalagens em contato direto com o piso e
insuficiência de espaço
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3.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
3.4.1. Serviços continuados:
• Vigilância: Não há
3.5. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•
•
•
•
•

Promover melhoramento no piso na área de acesso aos consultórios, tendo em
vista o exposto nos itens 3.1.1.1;
Promover cobertura em todos os acessos a consultórios, tendo em vista o exposto
no item 3.1.1.1;
Verificar a possibilidade de promover melhorias nos consultórios nos pontos
comentados no item 3.1.1.2;
Verificar a possibilidade de realizar a coleta de exames em local mais adequado,
com acesso a pessoas deficientes e com disponibilidade de maca ou cadeira
reclinável, tendo em vista o exposto no item 3.1.1.3;
Verificar a possibilidade de aumentar a área disponível para a Farmácia, visando
uma melhor disposição dos medicamentos, evitando ainda a colocação de
embalagens em contato direto com o piso, tendo em vista o exposto no item 3.2;
Verificar a possibilidade de promover melhorias no Almoxarifado de Material, nos
pontos destacados no item 3.3.

3.6. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•
•

Instalar o extintor de incêndio da Farmácia em local de fácil acesso, com a devida
sinalização, tendo em vista o exposto no item 3.2;
Justificar a falta de serviço de vigilância na unidade, tendo em vista o exposto no
item 3.4.1.

4. Unidade: PS Dr Eduardo Araújo Vilhena Leite
Data da visita: 18/03/2010
Técnicos: Daniel Junger Goulart Filho e Claudio Costa Andrade
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade.
4.1.1

Área Externa
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•

Lixo armazenado em local inadequado, próximo à área de espera, e sem o
devido abrigo.

Figura 14 - Containeres de lixo sem abrigo

Figura 15 - Lixo próximo à área de espera

4.1.2. Ambiente interno
4.1.2.1. Ambiente de espera
• Fraldário em local inadequado, dentro do sanitário feminino.
• Torneira necessitando reparo (sanitário masculino);
• Sanitários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico (ambos).
Obs: Segundo a Administração, há muita ocorrência de furto, portanto quando o
usuário necessita utilizar o sanitário tem que pedir o material necessário para sua higiene.

Figura 16 - Torneira necessitando reparo

4.1.2.2. Consultórios
Total de consultórios: 12

Figura 17 - Sanitário feminino e infantil
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•
•
•

Ausência de negatoscópio (7 consultórios);
Rodapé necessitando reparo (1 consultório);
Lixeiras sem tampas (6 consultórios);

Figura 18 – Rodapé necessitando reparo

4.1.2.3. Sala de coleta de exames
• As instalações são utilizadas para acolhimento mãe-bebê.
4.1.2.4. Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
4.2. Almoxarifado de farmácia
•
•
•

Não há responsável oficialmente designado:
Ausência de extintor de incêndio;
Embalagens em contato direto com o piso;

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 125;
• Quantidade de itens zerados: 21;
• Percentual: 16,8%
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Figura 19 - Pacotes em contato direto com o piso

Figura 20 – Outro ângulo da Farmácia

4.3. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade.
4.3.1. Equipamentos:
• Eletrocardiógrafo: 1 com defeito.
4.3.2. Serviços continuados:
• Vigilância: Não há.
•

Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.
Obs: qualidade do serviço afetada pela insatisfação dos funcionários com a
falta de pagamento.

4.4 Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•
•
•

Promover as melhorias necessárias nos sanitários de pacientes, conforme
comentado no item 4.1.2.1;
Verificar a possibilidade de instalação do fraldário da unidade em local mais
adequado, conforme comentado no item 4.1.2.1;
Verificar a possibilidade de designar um profissional de Farmácia para a unidade,
conforme item 4.2;
Promover a arrumação das embalagens no Almoxarifado de Farmácia, de modo
que não fiquem em contato com o solo, conforme item 4.2;

4.5 Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

Promover a construção de abrigos adequados para o lixo da unidade, tendo em
vista o exposto no item 4.1.1;
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•
•
•
•

Providenciar a instalação de extintor de incêndio no Almoxarifado de Farmácia,
conforme item 4.2;
Promover o reparo do aparelho de eletrocardiograma da unidade, tendo em vista o
exposto no item 4.3.1;
Justificar a falta de serviço de vigilância na unidade em questão, conforme item
4.3.2;
Requerer à empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda
justificativa sobre a falta de pagamento a seus funcionários, conforme item 4.3.2.

5. Unidade: CMS Milton Fontes Magarão
Data da visita: 25/03/2010
Técnicos: Claudio Costa Andrade e Daniel Junger Goulart Filho
5.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
5.1.1. Área Externa
• Placa indicativa da Unidade encoberta pela vegetação;
• Área externa necessitando de conservação;
• A direção da unidade informou que a tubulação hidráulica necessita de
manutenção, pois já tem 30 anos de uso e a água apresenta cor amarelada.

Figura 21 – Placa da Unidade coberta pela Figura 22 – Área externa necessitando de
vegetação.
limpeza.

5.1.2. Ambiente interno
5.1.2.1. Ambiente de espera
• Sanitários sem tampo de vaso sanitário, sabão líquido, papel toalha e papel
higiênico (sanitários masculino e feminino).
Obs: Segundo a Administração, há ocorrência de furtos.
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Figura 23 – Sanitário masculino.

Figura 24 - Sanitário feminino e infantil.

5.1.2.2. Consultórios
Total de consultórios: 25
•
•

Ausência de negatoscópio (19 consultórios);
Consultórios de Audiometria e Psicologia sem acesso facilitado para pacientes
com deficiência de locomoção.

5.1.2.3. Setor de documentação médica
• As gavetas inferiores dos arquivos de documentação médica não são
utilizados devido à possibilidade de alagamento.
5.1.2.4. Sala de coleta de exames
• Não há maca ou cadeira reclinável na sala.
5.1.2.5. Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
5.1.2.6. Sala de curativos
• Tanque para lavagem de material de difícil limpeza.
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Figura 25 – Tanque para lavagem

5.2. Almoxarifado de farmácia
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 278;
• Quantidade de itens zerados: 75;
• Percentual: 27%
5.3. Almoxarifado de materiais
• Ocorrência de alagamentos.

Figura 26 - Pacotes em contato direto com o piso

Figura 27 – Outra visão do Almoxarifado

5.4. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
• Promover o corte da vegetação no gramado da área frontal da Unidade e
liberar a placa indicativa, conforme item 5.1.1;
• Verificar a possibilidade de efetuar uma reforma na tubulação hidráulica da
Unidade, de acordo com a indicação de sua própria diretoria, conforme item
5.1.1;
• Promover a colocação de material de higiene nos banheiros disponibilizados
aos pacientes da unidade, conforme destacado no item 5.1.2.1;
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•
•
•
•

Verificar a possibilidade de facilitar o acesso a pessoas com necessidades
especiais aos consultórios de Audiometria e Psicologia, conforme comentado
no item 5.1.2.2.
Verificar a possibilidade de instalação de uma maca ou de uma cadeira
reclinável na sala de coleta de exames, cuja ausência é mencionada no item
5.1.2.4;
Verificar a possibilidade de realização de obras na unidade, tendo em vista a
ocorrência de alagamento no Almoxarifado de Material e na sala de
documentação médica, conforme comentado nos itens 5.1.2.3 e 5.3;
Verificar a possibilidade de promover manutenção no tanque para lavagem na
sala de curativos, conforme item 5.1.2.6.

6. Unidade: CMS Ariadne Lopes de Menezes
Data da visita: 31/03/2010
Técnicos: Daniel Junger Goulart Filho e Claudio Costa Andrade
6.1. Avaliação do estado de conservação da unidade.
6.1.1. Área Externa
• Lixo armazenado em local inadequado, sem abrigo;
• Ausência de placa indicativa;
• Área externa mal conservada.

Figura 28 - Área externa mal conservada

Figura 29 - Conteineres de lixo em área externa,
sem abrigo.

6.1.2. Ambiente interno
6.1.2.1. Ambiente de espera
•

Sanitários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico (sanitários
masculino e feminino).
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Figura 30 – Sanitário masculino.

Figura 31 - Sanitário feminino.

6.1.2.2. Consultórios
Total de consultórios: 14
• Consultórios com espaço insuficiente (Clínica Médica).
6.1.2.3. Sala de curativos
• Não há sala de curativos.
6.1.2.4. Sala de coleta de exames
• Não há maca nem cadeira reclinável na sala.
6.1.2.5. Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
6.2. Almoxarifado de farmácia
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 127;
• Quantidade de itens zerados: 9;
• Percentual: 7%
6.3. Almoxarifado de materiais
•

Espaço insuficiente;
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•
•

Embalagens em contato direto com o solo;
Ausência de ar-condicionado.

Figura 32 - Almoxarifado com espaço insuficiente

Figura 33 - Embalagens em contato direto com o
solo

6.4. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
• Promover a colocação de uma nova placa indicativa da Unidade, que se encontra
quebrada, conforme mostrado no item 6.1.1;
• Promover a limpeza e a conservação da área externa da Unidade, que se
encontra em estado precário, conforme mostrado no item 6.1.1;
• Verificar a possibilidade de criação de uma sala de curativos, conforme item
6.1.2.3;
• Verificar a possibilidade de instalação de uma maca ou de uma cadeira reclinável
na sala de coleta de exames, cuja ausência é mencionada no item 6.1.2.4;
• Com relação ao Almoxarifado de Material, verificar a possibilidade de ampliar o
espaço de estocagem e de instalação de ar-condicionado no ambiente, conforme
item 6.3;
• Providenciar a colocação de embalagens no Almoxarifado de Material em locais
apropriados, evitando que as mesmas tenham contato com o solo, conforme item
6.3.

6.5. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

Promover a construção de abrigos adequados para lixo infectado, tendo em vista o
exposto no item 6.1.1;
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7. Conclusão
Face ao exposto, sugere-se o encaminhamento do presente relatório à SMSDC a fim
de que a mesma se pronuncie acerca das recomendações apresentadas nos itens 2.5,
3.5, 4.4, 5.4 e 6.4 e dos questionamentos relacionados nos itens 2.6, 3.6, 4.5 e 6.5.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 15/04/2010.

Daniel Junger Goulart Filho
Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 901.274

Claudio Costa Andrade
Técnico de Controle Externo
Matric. 40/901.243

