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Programa de visitas técnicas às unidades de saúde de atenção primária
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 abril de 2010 a todos os Postos de
Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 3.3, a saber:

Unidade

Data

Equipe

PS Nascimento Gurgel

08/04/10

Paulo Augusto e Amâncio
Pulcherio

CMS Clementino Fraga

13/04/2010

Paulo Augusto e Amâncio
Pulcherio

PS Mario Olinto

14/04/2010

Paulo Augusto e Amâncio
Pulcherio

PS Flavio Couto Vieira

16/04/2010

Paulo Augusto e Amâncio
Pulcherio

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

1. Unidade: PS Dr. Nascimento Gurgel
Data da visita: 08/04/2010

1.1. Avaliação do estado de conservação da unidade

1.1.1. Ambiente externo
•

Placa indicativa do posto mal conservada (nome, etc);

•

Área externa mal conservada (mato crescido, piso irregular com riscos à
segurança das pessoas);
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•

Lixo comum armazenado em recipientes sem tampa;

•

Lixo hospitalar armazenado em locais não trancados, sem vedação contra
vetores;

1.2. Ambiente interno
1.2.1. Área Interna (estrutura)
•

Ferragem aparente nos baldrames do piso;

•

Piso interno irregular apresentando risco à circulação de pacientes e demais
pessoas;

•

Alagamentos constantes no posto como um todo;

•

Janelas inexistentes;

•

Portas mal conservadas;

•

Diversas instalações elétricas (fios) expostas, para colocação de luminárias;

•

Problemas de carga no sistema elétrico; problema pendente impede
instalação de ar-condicionado; reforma prevista ainda não realizada;

•

Ocorrência de cupim nas portas e/ou divisórias do almoxarifado, farmácia e
odonto;

1.2.2. Ambiente de espera
•

Algumas áreas sem cobertura;

•

Piso interno irregular apresentando risco à circulação de pacientes e demais
pessoas;

•

Alagamentos constantes no posto como um todo;

•

Sanitários mal conservados;

•

Inexistência de fraldários.

1.2.3. Sistema de Combate a incêndios
•

Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;

•

Falta de treinamento para combate a incêndios.

1.2.4. Sistema de informática
•

Inadequação de equipamentos (poucos e lentos), segundo o informado;

•

Problemas de acesso a Internet com provedores, segundo o informado;
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1.2.5. Setor de documentação médica
•

Arquivos insuficientes e danificados;

•

Falta de espaço.

1.2.6. Setor de esterilização
•

Único acesso para entrada e saída de materiais;

•

Insuficiência de espaço para armazenar insumos;

1.2.7. Sala de vacinação
•

Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;

•

Revestimento das paredes dificulta limpeza.

1.2.8. Área/Posto de Coleta
•

Instalações são também utilizadas para outras finalidades (teste do pezinho);

•

Paredes dificultam a limpeza;

•

Paredes mal conservadas;

•

Porta corroída e com buraco que permite o acesso de insetos e roedores.
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Figura 1 - Placa da unidade em Figura 2 - Piso na área externa da Figura 3 - Presença de cupim no
mau estado
consultório de odontologia
unidade, com ressaltos

Figura 4 - Arquivos danificados

Figura 5 - Banheiro do público em Figura 6 - Sala de coleta de
mau estado (vista de um assento exames com buraco na base da
sem porta)
porta.
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1.3. Consultórios
1.3.1. Identificação
•

Total de consultórios: 15 (8 médicos e 7 não médicos)

•

Número de consultórios com restrição de uso: 14, pois somente existe ar-condicionado no consultório de odonto; além disso, não há janela nas 15
salas mencionadas acima;

•

Número ideal de consultórios: 2 consultórios médicos a mais de acordo com
o informado pela unidade.

1.3.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene
•

Estrutura das paredes dificulta a limpeza: todos

•

Paredes sujas ou mal conservadas: todos;

•

Fiação exposta para instalação da iluminação: todos;

•

Ausência de banheiro: 1 consultório;

•

Ventilação insuficiente: todos.

1.3.3. Pessoal
•

Necessidade de mais 3 clínicos gerais e 3 enfermeiros, de acordo com o
informado pela unidade.

1.4. Farmácia

1.4.1. Estrutura Física
•

Dificuldade de acesso ao almoxarifado, devido ao empilhamento de muitas
caixas,

•

Poucas prateleiras;

•

Afundamento do rebaixo de teto, permitindo acesso de animais pelo vão.

•

Instalações elétricas expostas;

1.4.2. Higiene e segurança
•

Lixeira aberta, sem tampa;
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1.4.3. Medicamentos
•

Total de itens em estoque: 120

•

Quantidade de itens zerados: 25 (21%);

1.5. Almoxarifado de materiais

1.5.1. Estrutura Física

•

Insuficiência de espaço;

•

Iluminação insuficiente;

•

Fiação elétrica exposta para instalação de luminárias.

1.5.2. Higiene e Segurança

•

Ausência de sinalização para extintores.

1.6. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames
demandados na unidade.

1.6.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.
Obs: Serviço prejudicado pela insatisfação dos funcionários com atraso de
pagamento, além de não haver a conveniente reposição de funcionários no
caso de ausência, consoante as informações obtidas no posto.
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Figura 7 - Rebaixo de teto Figura 8 - Fiação elétrica exposta
avariado

Figura 9 - Empilhamento de
caixas impróprio

Figura 10 - Revestimento de Figura 11 -Acondicionamento de Figura 12 -Vista do vão deixado
paredes dificultam limpeza
materiais em área de passagem do pelo deslocamento do rebaixo de
almoxarifado
teto.
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1.7. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
a) Promover melhorias na área externa (piso irregular com riscos à segurança das
pessoas, mato crescido), tendo em vista o exposto no item 1.1.1;
b) Providenciar o reparo de ferragem exposta nos baldrames do piso, conforme
exposto no item 1.2.1;
c) Promover melhorias de conservação do posto em geral (alagamentos constantes,
portas e janelas inexistentes ou mal conservadas, ocorrência de cupim em portas
e/ou divisórias, rebaixo de teto afundado), conforme itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.8;
d) Providenciar a adequada acomodação das instalações elétricas expostas,
conforme itens 1.2.1, 1.3.2, 1.4 e 1.5.1;
e) Verificar a pendência de carga no sistema elétrico, que impede a instalação de ar-condicionado, conforme item 1.2.1;
f)

Promover melhorias nas condições dos sanitários do ambiente de espera,
conforme item 1.2.2;

g) Verificar a possibilidade de ampliar o quantitativo de equipamentos de informática
com configuração compatível com a operacionalização local, conforme item 1.2.4;
h) Promover

o

reparo/substituição

dos

arquivos

de

documentação

médica

danificados, estudando a possibilidade de aumentar seu quantitativo e de
acomodá-los em espaço suficiente, conforme item 1.2.5;
i)

Verificar os problemas de carga elétrica do posto (item 1.2.1). Estudando, em
sequencia, a possibilidade de instalação de ar-condicionado nos consultórios da
unidade;

j)

Verificar a possibilidade de aumentar a área disponível do almoxarifado de
materiais e medicamentos, providenciando a organização adequada das caixas de
medicamentos da farmácia, desimpedindo passagem, conforme itens 1.4 e 1.5.;

k) Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a incêndio,
conforme item 1.2.3;
l)

Capacitar os funcionários do posto com treinamento de combate a incêndio, conforme
item 1.2.3;
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1.8. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
a) Requerer à empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda
justificativa sobre o atraso de pagamento a seus funcionários, conforme item 1.6.1;
b) 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 1.6.1;
c) Promover melhoramento na forma de armazenamento do lixo, especialmente o lixo
hospitalar, tendo em vista o exposto no item 1.1.1;

2. Unidade: CMS Clementino Fraga
Data da visita: 13/04/2010
2.1. Avaliação do estado de conservação da unidade.

2.1.1. Área externa
•

Lixo infectante armazenado em local sem acesso controlado;

•

Estrutura metálica exposta na mureta da rampa;

•

Infiltração na marquise do acesso e no teto da varanda em frente à farmácia.

2.1.2. Área Interna
2.1.2.1. Área Interna (estrutura)
•

Presença de infiltrações no teto.

2.1.2.2. Ambiente de espera
•

Sanitários mal conservados, sem papel toalha, sem papel higiênico, sem
sabão líquido;

•

Inexistência de fraldário.
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2.1.2.3. Sistema de informática
•

Inadequação de equipamentos (poucos e antigos), segundo o informado
pela unidade.

2.1.2.4. Setor de documentação médica
•

Arquivos danificados;

•

Fichas fora dos arquivos;

Obs.: Informou-se que os sistemas de arquivos serão alterados.

2.1.2.5. Setor de esterilização
•

Único acesso para entrada e saída de materiais;

Obs.: Informou-se que há falta de espaço na área contaminada.

Figura 13 - Lixo armazenado em Figura 14 - Infiltração no teto Figura 15 - Ferragem aparente
local acessível a pessoas estranhas em área comum
em rampa de acesso
ao recinto
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Figura 16 - Infiltração de teto

Figura 17 -Arquivos danificados

2.2. Consultórios

2.2.1. Identificação
•

Total de consultórios: 23 (15 médicos e 8 não médicos)

•

Número de consultórios com restrição de uso: 9 (2 de clínica médica, 3
de ginecologia, 1 de pré-consulta de gineco e 1 de pediatria sem arcondicionado; 1 de tisiologia e 1 de pré-consulta de tisiologia sem
exaustor).

2.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene
•

Dificuldade no acesso para deficientes: 5 consultórios;

•

Climatização insuficiente: 7 consultórios;

•

Fiação elétrica exposta: 1 consultório;

•

Ausência de sistema de ventilação/ exaustão: 2 consultórios.
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2.2.3. Pessoal
•

Necessidade de mais 3 clínicos gerais, 2 cardiologistas, 1 neurologista, 1
oftalmologista, 1 otorrino, 1 psiquiatra, 2 pediatras, 1 oficial de farmácia, 1
técnico de raios x e 5 administradores, de acordo com as informações
obtidas na unidade.

2.3. Almoxarifado de Farmácia

2.3.1. Estrutura Física
•

Insuficiência de espaço.

2.3.2. Higiene e segurança
•

Saneantes / inflamáveis (álcool) armazenados junto com itens de estoque.

2.3.3. Condições de estocagem
•

Embalagens em contato direto com o solo (falta estrado na dispensação).

2.3.4. Medicamentos
•

Total de itens em estoque: 272;

•

Quantidade de itens zerados: 167 (61%).

2.4. Almoxarifado de materiais

Estrutura Física

•

Insuficiência de espaço.
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2.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames
demandados na unidade

2.5.1. Serviços continuados:
•

Manutenção predial: LHM Ar-Condicionado Ltda.

Obs.: A qualidade do serviço é apenas regular e o tempo de resposta à sua
requisição é insatisfatório, de acordo com as informações obtidas na unidade.

Figura 18 - Caixas de remédio Figura 19 - Espaço insuficiente Figura 20 - Fiação exposta
armazenadas no chão, sem para acondicionamento de
estrado.
material

2.6. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
a) Promover melhorias na área externa (estrutura metálica exposta na mureta da
rampa; infiltração na marquise do acesso e no teto da varanda em frente à
farmácia), tendo em vista o exposto no item 2.1.1;
b) Promover a eliminação de infiltrações no teto da área interna, conforme item
2.1.2.1;
c) Providenciar melhorias dos sanitários da área de espera (deteriorados, sem papel
higiênico, sem sabão líquido e sem papel toalha), conforme item 2.1.2.2;
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d) Verificar a possibilidade de ampliar o quantitativo de equipamentos de informática
com a necessária configuração compatível com a operacionalização local,
conforme item 2.1.2.3;
e) Promover

o

reparo/substituição

dos

arquivos

de

documentação

médica

danificados, conforme item 2.1.2.4;
f)

Verificar a possibilidade de instalação de aparelhos de ar-condicionado nos
consultórios, conforme item 2.2.2;

g) Estudar a viabilidade de acesso para os portadores de necessidades especiais,
conforme item 2.2.2;
h) Providenciar a adequada acomodação das instalações elétricas expostas,
conforme item 2.2.2;
i)

Promover a separação de saneantes e inflamáveis (álcool) dos remédios,
conforme item 2.3.2;

j)

Estudar a possibilidade de ampliação do espaço do almoxarifado geral e da
farmácia, conforme itens 2.3.1 e 2.4.

2.7. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:

a) Ajustar o tempo de resposta para as requisições de serviços de manutenção
predial efetuados pela LHM Ar-Condicionado Ltda. na unidade, considerado
insatisfatório pela unidade, conforme o item 2.5.1;
b) Promover melhoramento na forma de armazenamento do lixo, especialmente o
lixo hospitalar, tendo em vista o exposto no item 2.1.1;
c) Promover o correto armazenamento de caixas de embalagens de remédio
atualmente em contato direto com o solo, conforme item 2.3.3.
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3. Unidade: PS Mario Olinto de Oliveira
Data da visita: 14/04/2010

3.1. Avaliação do estado de conservação da unidade.
3.1.1. Ambiente externo
•

Lixo hospitalar armazenado em locais destrancados, sem vedação contra
invasores e vetores.

3.1.2. Ambiente interno
3.1.2.1. Área Interna (estrutura)
•

Problemas de sobrecarga no sistema elétrico, pendente há quase um ano. Foi
solicitada a reforma do quadro de distribuição de energia e força diretamente com
a concessionária, porém ainda sem solução.

3.1.2.2. Ambiente de espera
•

Banheiros para o público sem papel higiênico, sem toalha de papel e sem sabão
líquido.

3.1.2.3. Sistema de Combate a incêndios
•

Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;

•

Falta de treinamento para combate a incêndios.

3.1.2.4. Sistema de informática
•

Problemas de acesso a Internet, com rede limitada a 56kbps., de acordo com as
informações obtidas na unidade.

3.1.2.5. Setor de documentação médica
•

Arquivos danificados;

•

Fichas fora dos arquivos.

3.1.2.6. Setor de esterilização
•

Único acesso para entrada e saída de materiais;
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•

Insuficiência e inadequação de espaço;

3.1.2.7. Sala de curativos
•

Não há sala de curativos.

Obs.: Como não há alternativas possíveis no momento, esse procedimento não é
efetuado.

3.1.2.8. Sala de vacinas
•

Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.

3.1.2.9. Área/Posto de Coleta
•

Instalações são também utilizadas para outras finalidades (teste do pezinho);

•

Paredes dificultam a limpeza;

•

Inexistência de maca ou cadeira reclinável no ambiente;

•

Inexistência de lavatórios;

•

Inexistência de toalha e sabão líquido;

Obs.: O local é um espaço improvisado, junto a uma sala da unidade, ocupando uma
área que normalmente seria comum aos usuários, como passagem, portanto
impróprio para essa finalidade.

Figura 21 -Lixo armazenado em Figura 22 -Material infectado Figura 23-Sala de coleta de
local
acessível
a
pessoas próximo a material limpo
exames improvisada
estranhas ao recinto

16

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

3.2. Consultórios
3.2.1. Identificação
•

Total de consultórios: 5 (3 médicos e 2 não médicos);

•

Número de consultórios com restrição de uso: 1 consultório

•

Número ideal de consultórios: mais 2 consultórios médicos, segundo informação
da unidade.

3.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene
•

Insuficiência de espaço: 1 consultório;

•

Ausência de biombo: 1 consultório.

•

Ausência de rouparia: todos.

3.2.3. Pessoal
•

Necessidade de mais 1 clínico geral, segundo informação da unidade

3.3 Almoxarifado de Farmácia

3.3.1. Estrutura Física
•

Insuficiência de espaço;

3.3.2. Higiene e segurança
•

Ausência de extintores de incêndio e respectiva sinalização.

•

Saneantes e inflamáveis armazenados junto a outros itens de estoque;

•

Lixeiras abertas;

3.3.3. Condições de estocagem
•

Embalagens em contato direto com o solo;

•

Produtos empilhados sem segurança;
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Medicamentos
•

Total de itens em estoque: 147

•

Quantidade de itens zerados: 33 (22%);

3.4. Almoxarifado de materiais
3.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Piso inadequado dificultando a limpeza e apresentando riscos a segurança.

3.4.2. Higiene e Segurança:
•

Ausência de equipamentos para combate a incêndio;

•

Inexistência de recipientes para o lixo.

3.4.3. Condições de estocagem:
•

Embalagens em contato direto com o solo.

3.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames
demandados na unidade

3.5.1. Equipamentos:
Obs.: Por problemas relacionados a sobrecarga elétrica, a autoclave só funciona no
fim do expediente, causando transtornos operacionais no posto.

3.5.2. Serviços continuados:
•

Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.

Obs.: A empresa não repõe com regularidade os funcionários que faltam ao serviço
de portaria, de acordo com a informação obtida na unidade.
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Figura 24- Insuficiência
espaço na farmácia

de Figura 25 - Insuficiência de Figura 26- Insuficiência
espaço no almoxarifado de espaço em um consultório
materiais

de

3.6 Recomendações

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:

a) Envidar esforços para que de maneira mais célere se possam solucionar os
problemas de sobrecarga no sistema elétrico, pendente há quase um ano, que só
permite a autoclave funcionar no fim do expediente, causando transtornos
operacionais ao posto, conforme item 3.5.1. No mesmo sentido, promover a reforma
do quadro de distribuição de energia, conforme item 3.1.2.1;
b) Providenciar melhorias nos banheiros para o público, conforme item 3.1.2.2;
c) Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a incêndio,
conforme item 3.1.2.3;
d) Capacitar os funcionários do posto com treinamento de combate a incêndio,
conforme item 3.1.2.3;
e) Verificar a possibilidade de atualizar tecnologicamente o acesso à Internet, hoje
limitado, conforme item 3.1.2.4;
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f)

Promover o reparo/substituição dos arquivos de documentação médica danificados,
conforme item 3.1.2.5;

g) Verificar a possibilidade de implantar melhorias no setor de esterilização, de vacinas
e na área/posto de coleta, conforme itens 3.1.2.6, 3.1.2.8 e 3.1.2.9;
h) Providenciar a implantação da sala de curativos, conforme item 3.1.2.7;
i)

Estudar a possibilidade de ampliação do espaço do almoxarifado geral e da
farmácia, conforme itens 3.3.1 e 3.4.1;

j)

Verificar a forma adequada de eliminar a restrição de uso do consultório de clínica
médica devido à insuficiência de espaço, conforme itens 3.2.1 e 3.2.2;

k) Providenciar estrados ou similares para o adequado armazenamento de
embalagens nos almoxarifados de farmácia e de materiais, em contato direto com o
solo, conforme itens 3.3.3 e 3.4.3;
l)

Promover a separação de saneantes e inflamáveis (álcool) dos remédios, no
almoxarifado de farmácia, conforme item 3.3.2;

3.7. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
a) 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 3.5.2;
b) Providenciar

extintores de incêndio para os

almoxarifados de farmácia e de

materiais, conforme itens 3.3.2 e 3.4.2;
c) Providenciar a adequada armazenagem do lixo hospitalar na área externa,
colocando-o em local trancado e vedado contra invasores e vetores, conforme item
3.1.1;
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4. Unidade: PS Dr. Flavio do Couto Vieira
Data da visita: 16/04/2010
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade

4.1.1. Ambiente externo
•

Lixo infectante sem identificação; depositado em local abrigado, porém com porta
aberta e sem isolamento de vetores,

•

Duas árvores a serem avaliadas pelo setor responsável da Prefeitura: uma, de
galhos secos, mas envergando o tronco continuamente; outra, com marcação no
tronco indicadora de corte (pelo depoimento colhido na unidade).

4.1.2. Ambiente interno
4.1.2.1. Área interna
•

Banheiros para o público sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido e
tampa de vaso. Do total, dois deles não possuíam luz elétrica.

4.1.2.2 Sistema de Combate a incêndios
•

Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;

4.1.2.3. Sistema de informática
•

Equipamentos lentos e antigos;

•

Lentidão no acesso à Internet.

4.1.2.4 Setor de documentação médica
•

Arquivos danificados e insuficientes;

•

Fichas fora dos arquivos.

4.1.2.5. Sala de vacinação
•

Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;

•

Inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas.
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4.1.2.6. Área/Posto de Coleta
•

Paredes mal conservadas;

•

Não existe estante para tubos;

Figura 27- Lixo depositado em Figura 28 - Arquivos danificados
local abrigado, porém com o
portão aberto e sem isolamento
de vetores

Figura 29 - Detalhe do lixo
infectante (primeiro à esquerda),
sem
distinção
dos
outros
compartimentos

Figura 30 - Árvore de galhos Figura 31-Marcação no tronco Figura 32 -Infiltração na parede
secos com inclinação contínua
da árvore, indicadora de corte
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4.2. Consultórios

4.2.1. Identificação
•

Total de consultórios: 19 (9 médicos e 10 não médicos);

•

Número de consultórios ideal: não informado.

.
4.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene
•

Paredes com infiltrações: 3 consultórios;

•

Tetos com infiltrações: 1 consultório.

4.2.3. Pessoal
•

Necessidade de mais 3 clínicos gerais, 2 ginecologistas, 1 pediatra, 1
enfermeiro, 1 terapeuta ocupacional, 1 psicólogo e 3 agentes administrativos, de
acordo com as informações obtidas na unidade.

4.3. Almoxarifado de Farmácia

4.3.1. Estrutura Física
•

Insuficiência de espaço;

4.3.2. Higiene e segurança
•

Ausência de extintores de incêndio e respectiva sinalização;

•

Lixeiras abertas;

4.3.3. Medicamentos
a- Total de itens em estoque: 150
b- Quantidade de itens zerados: 54 (36%);
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4.4. Almoxarifado de materiais
4.4.1. Estrutura Física
•

Insuficiência de espaço;

4.4.2. Higiene e Segurança:

•

Dificuldade de acesso ao extintor (posicionamento de caixas, na frente do
equipamento, impedindo até mesmo a verificação do prazo de validade. Em caso
de necessidade de uso do extintor, haverá dificuldade de retirá-lo do local)

4.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis
e exames demandados na unidade

4.5.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.

Obs. A empresa não repõe funcionários quando há ausência.

Figura 33- Caixas
obstaculizando o acesso ao
extintor de incêndio

Figura 34- Farmácia com espaço Figura 35- Infiltração em
insuficiente
consultório
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4.6. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:

a) Melhorar a conservação dos banheiros para o público, guarnecendo-os de papel
higiênico, papel toalha, sabão líquido e tampa do vaso, colocando também luz
elétrica em dois deles, conforme item 4.1.2.1;
b) Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a incêndio,
conforme item 4.1.2.2;
c) Verificar a possibilidade de ampliar o quantitativo de equipamentos de informática
com a necessária configuração compatível com a operacionalização local,
envidando esforços para atualizar tecnologicamente o acesso à Internet, conforme
item 4.1.2.3;
d) Promover o reparo/substituição dos arquivos de documentação médica danificados,
estudando a possibilidade de aumentar seu quantitativo, conforme item 4.1.2.4;
e) Promover o reparo das infiltrações em paredes e tetos dos consultórios, conforme
item 4.2.2;
f)

Verificar a possibilidade de aumentar a área disponível do almoxarifado de
materiais e medicamentos, conforme itens 4.3.1 e 4.4.1.

4.7. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
a) 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 4.5.1;
b) No almoxarifado de materiais, liberar o acesso ao extintor de incêndio, bloqueado
por caixas empilhadas, conforme item 4.4.2;
c) Efetuar identificação para o lixo infectante e providenciar tranca na porta e vedação
contra vetores, conforme item 4.1.1;
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d) Providenciar extintores de incêndio para o almoxarifado de farmácia conforme item
4.3.2 .

5. Conclusão
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento do presente relatório à SMSDC a
fim de que a mesma se pronuncie acerca das recomendações apresentadas nos itens
1.7, 2.6, 3.6 e 4.6; além dos questionamentos relacionados nos itens 1.8, 2.7, 3.7 e 4.7.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 28/04/2010.

Paulo Augusto Pimentel de Souza
Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 901.242

Amâncio Pulcherio
Técnico de Controle Externo
Matric. 40/901.368
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