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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 abril/2010 e início do mês de
maio/2010 a todos os Postos de Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP
4.0, a saber:

Unidade

Data

Equipe

PS Luiz Gonzaga

20/04/2010

Antônio Carlos da Silva
Ângelo dos Santos Neto

CMS Dr. Harvey Ribeiro de Souza
Filho

27/04/2010

Antônio Carlos da Silva
Ângelo dos Santos Neto

29/04/2010

Antônio Carlos da Silva
Ângelo dos Santos Neto

04/05/2010

Antônio Carlos da Silva
Ângelo dos Santos Neto

CMS Jorge Saldanha Bandeira de
Mello
Posto de Saúde Cecília
Donnangelo

Foi utilizado como papel de trabalho durante as visitas na execução do aludido
programa o Check-list, 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 Luiz Gonzaga
Data da visita: 20/04/2010
Técnicos: Antônio Carlos da Silva e Angelo dos Santos Neto
Obs.: Esta unidade de saúde funciona no térreo de uma pequena área anexa ao
CIEP de Rio das Pedras, localizado à Estrada de Jacarepaguá, nº 5011.
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Figura 1 - Unidade anexa ao CIEP

2.1 Avaliação do estado de conservação da unidade
2.1.1 Ambiente externo.
•

Placa indicativa da unidade mal conservada.

Figura 1a - Placa necessitando de pintura

2.1.2 Ambiente interno

2.1.2.1 Sala de recepção dos consultórios
• Inexistência de fraldário
• Ventilação insuficiente.
Verificou-se que o sistema de ventilação existente na área de espera dos
pacientes é insuficiente, sobretudo, para períodos no verão.

Obs: O telhado possui uma abertura quadrangular para facilitar a ventilação na
área de espera dos pacientes, entretanto, tal fato pode possibilitar áreas de alagamento no
ambiente quando ocorrer chuvas intensas, bem como facilitar a invasão por pessoas não
autorizadas.
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Figura 2 - Abertura no telhado da recepção

2.1.2.2 Consultórios
Total de consultórios: 05
• A unidade precisa de 02 pediatras, 1 ginecologista e 2 enfermeiros, de
acordo com o mencionado pela Direção da unidade.
• Teto com infiltrações ou goteiras ( 01 consultório);
• Um consultório apresenta restrição de uso.
Obs.: Um consultório encontra-se interditado.

A infiltração é decorrente do

vazamento, no andar superior, do banheiro do CIEP.

Figura 3 - Teto com mofo

Figura 4 – Local do vazamento

2.1.2.3 Sala de curativos
• Não há sala de curativos.
2.1.2.4 Sistema de Combate a incêndio
• Equipamentos de combate a incêndios fora do local sinalizado (02
extintores).
Obs.: Foi mencionado pela Direção da unidade que os dois equipamentos
foram levados para recarga.
• Falta de treinamento para combate a incêndio.
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2.1.2.5 Sala de coleta de exames
• As instalações são utilizadas para outras atividades (hipodermia1 e
nebulização);
• Teto com infiltração;
• Inexistência de lavatórios;
• Inexistência de papel toalha/sabão líquido;
• Inexistência de centrífuga.
2.1.2.6 Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
2.2 Almoxarifado de farmácia
• Sistema de controle utilizado: Manual (atualmente o controle da farmácia é feito
manualmente e através de fichas de prateleira);
• Insuficiência de espaço;
Medicamentos:
•

Quantidade total de itens no estoque: 78;

•

Quantidade de itens zerados: 27;

•

Percentual: 34,61 %

Figura 5 - Almoxarifado de farmácia

2.3 Almoxarifado de materiais
• Não há responsável oficialmente designado;
• Insuficiência de espaço;
• Sistema de controle utilizado: Manual.
1

Atendimento de pacientes com necessidade de aplicação de medicamentos injetáveis.
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2.4 Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade

2.4.1 Equipamentos:
• Autoclave: 2 em funcionamento e 1 quebrado;
• Sonar fetal: 2 em funcionamento e 1 quebrado.
2.4.2 Serviços continuados:
• Vigilância: Não tem.
Obs.: A unidade é apenas trancada com cadeado. Entretanto já fora detectado
pela direção, uma invasão por pessoas na área da recepção através da abertura existente
no telhado.

Figura 6 - Abertura no telhado
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.;
Obs: 1 porteiro cedido pela CAP
• Limpeza: ATRIO Rio Service Consultoria e Treinamento Ltda.
Obs.: O material utilizado pela prestadora do serviço não é de boa qualidade, de
acordo com Direção da unidade.
.
2.4.3 Exames demandados:
• Raio X: Dificuldade na marcação devido à lentidão no sistema Datasus.;
• HIV: Demora na chegada do resultado dos exames.

2.5 Recomendações

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações infracitadas, a fim de promover:
1.

A pintura da placa indicativa, tendo em vista o exposto nos itens 2.1.1 e o
reparo nas instalações na área de coleta, conforme item 2.1.2.5;
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2.

A colocação de grade na parte do telhado do ambiente de espera que se
encontra aberta, a fim de impossibilitar a invasão da unidade por terceiros.
Efetuar melhorias na ventilação do ambiente, devido ao forte calor no período
de verão, conforme exposto no item 2.1.2.1;

3.

A criação de um fraldário no ambiente de espera e uma sala de curativos,
conforme, apontado nos itens 2.1.2.1 e 2.1.2.3;

4.

A lotação de profissionais conforme apontado no item 2.1.2.2;

5.

A informatização dos almoxarifados com a instalação do SIGMA, conforme
apontado nos itens 2.2 e 2.3;

6.

O aumento do espaço físico existente nos almoxarifados, conforme apontado
no item 2.3;

7.

O treinamento em combate a incêndio de todos os funcionários da Unidade,
conforme apontado no item 2.1.2.4;

8.

Uma fonte alternativa de energia para o refrigerador da sala de vacinação,
conforme apontado no item 2.1.2.6;

9.

A agilização na entrega dos resultados de HIV e regularização na marcação de
exame de raio x, tendo em vista o apontado no item 2.4.3.

2.6 Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC para que a mesma:
1.

Justifique a existência de outras atividades na área de coleta (Hipodermia e
nebulização), bem como a inexistência de centrífuga, conforme apontado nos
os itens 2.1. 2.5;

2.

Designe um responsável para o almoxarifado de materiais, conforme apontado
no item 2.3;

3.

Efetue o conserto da autoclave e do sonar fetal, conforme apontado no item
2.4.1;

4.

Melhore a qualidade do material de limpeza oferecido, junto à empresa Átrio
Rio Service Consultoria e treinamento Ltda, tendo em vista o apontado no item
2.4.2;

5.

Justifique a falta de serviço de vigilância na unidade, conforme apontado no
item 2.4.2.

6.

Em consonância com a administração do Ciep, solucione o vazamento no teto
da unidade, tendo em vista o apontado nos tens 2.1.2.2 e 2.1.2.5;

7.

Justifique a grande quantidade de medicamentos zerados no almoxarifado de
farmácia, conforme item 2.2.
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3. Unidade: CMS Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho
Data da visita: 27/04/2010
Técnicos: Antonio Carlos da Silva e Ângelo dos Santos Neto
Obs.: A unidade de saúde se compõe das seguintes instalações: prédio principal
(figura 7) e prédio anexo (figura 6a), ambos na área da própria unidade.

Além

desses é utilizado pela unidade um prédio anexo ao CIEP (figura 6b), localizado no
terreno ao lado, onde estão instalados quatro consultórios.

Figura 6a – Prédio anexo da unidade

Figura 6b – Prédio anexo do CIEP

3.1 Avaliação do estado de conservação da unidade.

3.1.1 Ambiente externo
• Ausência da placa indicativa da Unidade
• Área externa da unidade necessita de capina.
Obs.: A Comlurb é a empresa incumbida de cortar o mato no entorno da unidade,
mas ultimamente não tem realizado o serviço.

Figura 7-Ausência da placa de identificação

Figura 8–Lateral e fundos precisando de capina
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3.1.2 Ambiente interno

3.1.2.1 Sala de recepção dos consultórios
• Parte da área de espera não possui cobertura, conforme seta indicativa na
foto acima (figura 8);
• Insuficiência de assentos.
3.1.2.2 Consultórios

Total de consultórios: 08: sendo 04 no prédio principal e 04 no anexo do CIEP
• Climatização insuficiente em 4 consultórios do prédio anexo:
(Psicologia, Clínica Médica, Nutrição e Dermatologia).

Obs: Conforme foi mencionado pela direção da unidade, os consultórios
supracitados funcionam como anexo da unidade e são partes de um CIEP localizado no
terreno ao lado. A conta de energia elétrica é paga pela Secretaria Municipal de Educação,
que é o órgão que utiliza contratualmente o CIEP. Os aparelhos de ar-condicionado,
instalados na recepção interna e nas salas utilizadas como consultórios pela unidade, estão
determinantemente proibidos de serem ligados.
• Teto com infiltração (01 consultório)

Figura 9 - Ar- condicionado desligados

Figura 10 – Teto com mofo

3.1.2.3 Sistema de Informática
• Falta de pessoal apto.
• A Unidade necessita de uma renovação dos seus equipamentos de
informática.
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Obs.: Conforme foi mencionado pelo Administrador do Posto de Saúde: ”Há
necessidade de um profissional de informática em cada setor da unidade”.
3.1.2.4 Setor de documentação médica
• Arquivos insuficientes;
• Falta de espaço.
Ob.: A cabine da vigilância vem sendo utilizada como arquivo morto.

Figura 11 - Sala de documentação médica

3.1.2.5 Sala de curativos
• Não há sala de curativos
3.1.2.6 Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Ausência de sabão líquido.
3.1.2.7 Sala de coleta para exames
• As instalações são utilizadas para outras atividades como nebulização.
3.2 Almoxarifado de farmácia
• Responsável oficialmente designado: Maria Alice Belmock Mascaranhas
• Sistema de controle utilizado: SIGMA (Sistema de Gestão de Materiais);
• Insuficiência de espaço;
• Ausência de extintores de incêndio (recarga);
• Quantidade total de itens no estoque: 191;
• Quantidade de itens zerados: 74;
• Percentual: 38,74%
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3.3 Almoxarifado de materiais
• Insuficiência de espaço;
• Ausência de extintor de incêndio.

Figura 12 - Espaço insuficiente

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

3.4.1 Equipamentos:
• Sonar fetal: 1 em funcionamento e 1 quebrado;
3.4.2 Serviços continuados:
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.
Obs.: A empresa não vem repondo funcionários quando ocorrem faltas, as mesmas
estão sendo relatadas na atestação da fatura, conforme informado pela direção da
unidade. Foi também mencionado que os funcionários da prestadora do serviço não
estão recebendo os seus salários regularmente. Não existe cópia do contrato na
Unidade.

Além da portaria, a unidade possui 2 digitadores fornecidos pela mesma empresa.
3.5 Recomendações

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as
recomendações infracitadas, a fim de se promover :

1.

A ampliação da Unidade com base no projeto já existente, realizado pela
Riourbe, visando solucionar os problemas estruturais apontados nos itens
3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.2 e 3.3;

2.

A capina do terreno da Unidade de saúde, tendo em vista o item 3.1.1;
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3.

A utilização dos de aparelhos de ar-condicionado instalados nos consultórios
do anexo, conforme mencionado no item 3.1.1.2;

4.

O aumento do número de pessoal qualificado em informática conforme o item
3.1.2.3;

5.

A criação de uma sala de curativos, conforme apontado no item 3.1.2.5.

3.6 Questionamentos

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC para que a mesma:
1.

Justifique a falta da placa indicativa na fachada da Unidade, conforme apontado
no item 3.1.1;

2. Promova a reposição dos extintores de incêndio que se encontram ausentes
dos locais especificados. Itens 3.2 e 3.3;
3. Exija da empresa prestadora do serviço de Portaria, Qualidade Total Operadora
de Recursos Humanos, que regularize a prestação do serviço contratado,
conforme apontado no item 3.4.2.
4. Providencie o conserto do equipamento denominado “sonar fetal”, conforme
apontado no Item 3.4.1.
5. Em consonância com a administração do Ciep solucione o vazamento no teto
da unidade, tendo em vista o apontado no item 3.1.2.2;
6. Justifique a grande quantidade de medicamentos zerados no almoxarifado de
farmácia, conforme item 3.2.

4. Unidade: CMS Jorge Saldanha Bandeira de Mello
Data da visita: 29/04/2010
Técnicos: Antônio Carlos da Silva e Ângelo dos Santos Neto

4.1 Avaliação do estado de conservação da unidade.

4.1.1 Ambiente externo
•

Existem árvores altas entorno da unidade necessitando de poda. Em dias de
chuva e ventos fortes se acentua o risco de acidente grave, pois galhos e
troncos podem cair sobre o telhado da unidade;
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•

Há no pátio da unidade uma sucata de veículo incendiado que era utilizado
como fumacê.

Figura 13 - Árvores precisando de poda

Figura 14 - Sucata no pátio da unidade

4.1.2 Ambiente interno

4.1.2.1 Sala de recepção dos consultórios

2ª andar:
• Dificuldade de acesso para deficientes físicos.
Obs.: o acesso ao 2º andar é feito através de escada.

Figuras 15 e 16 - Escada para os consultórios do 2º andar

4.1.2.2 Consultórios
Total de consultórios: 23
• Parede mal conservada (1 consultório);
• Dificuldade no acesso para deficientes (06 consultórios).
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Figura 17 - Consultório de homeopatia com necessidade de reparo

4.1.2.3 Sala de curativos
• O tanque para lavagem foi construído em local estreito e com apenas um
lado acessível, o que impossibilita a realização adequada de procedimento
pela enfermagem.

Figura 18 - Tanque com acesso limitado

4.1.2.4 Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
4.1.2.5 Sala de coleta de exames
• As instalações também são utilizadas para acolhimento mãe-bebê.
4.1.2.6 Setor de documentação médica
• falta de espaço.
4.2 Almoxarifado de farmácia
• Ausência de extintor de incêndio (recarga);
• O livro de registro para medicamentos controlados encontra-se desatualizado;
Medicamentos:
•

Quantidade total de itens no estoque: 310;
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•

Quantidade de itens zerados: 146;

•

Percentual: 47,09%

4.3 Almoxarifado de materiais
• insuficiência de espaço;
• ausência de extintor
•

Figura 19 - Falta de extintor

4.4 Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade

4.4.1 Equipamentos:
•

Eletrocardiógrafo: 1 com defeito;

•

Processadora de Raio-X: 1 quebrada;

Figura 20 - Processadora de Raio-X

4.4.2 Serviços continuados:
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda: Ausência de
funcionários sem a devida reposição, prejudicando a regular realização dos
serviços;
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4.5 Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as
recomendações infracitadas, a fim de se, caso possível, promover:

1.

A poda das árvores e a retirada no carro incendiado do pátio da Unidade,
conforme apontado no item 4.1.1;

2.

A melhoria no acesso de deficientes físicos nas salas do 2º andar, conforme
apontado no item 4.1.2.1;

3.

A instalação do tanque para lavagem em local mais adequado, tendo em vista
o apontado no item 4.1.2.3;

4.

Uma fonte alternativa de energia para o refrigerador da sala de vacinação,
conforme apontado no item 4.1.2.4;

5.

A ampliação do setor de documentação médica, conforme apontado no item
4.1.2.6;

6.

A ampliação dos almoxarifados, conforme apontado nos itens 4.2 e 4.3.

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

1.

Exigir da empresa prestadora do serviço de Portaria,

Qualidade Total

Operadora de Recursos Humanos Ltda, que regularize prestação do serviço
contratado, conforme apontado no item 4.4.2.
2.

Promova o reparo na parede do consultório de homeopatia, tendo em vista o
apontado no item 4.1.2.2;

3.

Justifique a realização de outras atividades na sala de coleta;

4.

Justifique a grande quantidade de medicamentos zerados no almoxarifado de
farmácia, conforme item 4.2.

5.

Efetue a reposição dos extintores de incêndio que se encontram fora da área
de uso, tendo em vista o apontado nos itens 4.2 e 4.3;

5. Unidade: CMS Cecília Donnangelo
Data da visita: 04/05/2010
Técnicos: Antônio Carlos da Silva e Ângelo dos Santos Neto
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5.1 Avaliação do estado de conservação da unidade
5.1.1 Área Externa
• Inexistência da placa indicativa da Unidade;

Figura 21 - Ausência de placa indicativa da unidade

• A direção da unidade informou da existência de problemas de carga no sistema
elétrico, ocasionando sistematicamente falta de luz na Unidade;
• Paredes externas soltando o reboco.

Figura 22 - Parede necessitando de reparo

5.1.2 Ambiente interno
5.1.2.1 Ambiente de espera
• Insuficiência de assentos;
• Inexistência de fraldário;
• Infiltração no teto e na parede.
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Figura 23 - Parede descascada devido à infiltração no teto

5.1.2.2 Consultórios
Total de consultórios: 19
• Paredes e teto com rachaduras, infiltrações ou mofo (3 consultórios);
• Iluminação inadequada (1 consultório);
• Ausência de sabão líquido (1 consultório);
• Insuficiência de 12 médicos e de 61 profissionais de saúde, de acordo com
o estudo informado pela Direção da unidade e indicado no quadro I a
seguir:
Quadro I
E S P E C I A L I D A D E S
Clínico Geral
02

E

Nº D E

Total

C A R Ê N C I A S

Dermatologia

Ginecologista/Obstetra

Pediatra

Enfermeiro

01

06

01

05

15

Agente Admi- Agente de Do- Auxiliar de Enfermagem Recepcionista Técnico
de
nistrativo
cumentação
Higiene Dental
12
06
06
09
01
Auxilia

Den-

Nutricionista

Psicólogo

Sanitarista

tário
01

01*

Agente de Ma- Auxiliar
terial
Serviço
Saúde.
07

01**

03

Agente
Portaria
03

34

de

09

de
de

08

15

TOTAL GERAL

73

Fonte: Direção do PS Cecília Donnangelo
* e ** computados estatisticamente como médico.
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Figuras 24, 25 e 26 – Teto com rachadura, mofo e infiltração, respectivamente.

5.1.2.3 Setor de documentação médica
• Arquivos insuficientes;
• Falta de espaço;
• Fichas fora dos arquivos.
5.1.2.4 Sala de coleta de exames
• As instalações são utilizadas para outras atividades (sala de curativos);
• Inexistência de centrífuga.
5.1.2.5 Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
5.1.2.6 Sala de curativos
• Os curativos são efetuados na sala de coletas.
5.1.2.7 Sistema de combate a incêndios
• Falta de treinamento de combate a incêndios;
• A unidade necessita de mais extintores.
5.1.2.8 Sistema de informática
• Inadequação dos equipamentos de informática.
5.2 Almoxarifado de farmácia
• Falta de farmacêutico oficialmente designado;
• Controle manual, realizado através de fichas de prateleira e fichas de controle
de estoque;
• Insuficiência de espaço.
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Figura 27 - Almoxarifado de farmácia

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 119
• Quantidade de itens zerados: 49;
• Percentual: 41,17%
5.3 Almoxarifado de materiais
• Falta de responsável oficialmente designado;
• Insuficiência de espaço;

Figura 28 - Almoxarifado c/ espaço insuficiente

5.4 Equipamento, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
5.4.1 Serviços continuados
• Não existe serviço de vigilância;
• O serviço de Portaria é realizado pela Qualidade Total Operadora de Recursos
Humanos Ltda.
Obs.: A empresa não vem repondo funcionários quando ocorrem faltas, as mesmas
estão sendo relatadas na atestação da fatura, conforme informado pela direção da unidade.
Foi também mencionado que os funcionários da prestadora do serviço não estão recebendo
os seus salários regularmente.
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• Não existe cópia do contrato de manutenção na Unidade.
5.5 Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as
recomendações infracitadas, a fim de se, caso possível, promover:

1. Melhorias no sistema elétrico da Unidade, bem como realização de obras em
sua área interna, conforme item 5.1.1;
2. A realização de obras na unidade, tendo em vista a ocorrência de paredes com
rachaduras, infiltração e mofo, conforme comentado nos itens 5.1.1 e 5.1.2.1;
3. A ampliação de espaço no ambiente de espera, a colocação de novos assentos,
e a criação de um fraldário, conforme destacado no item 5.1.2.1;
4. A lotação de médicos e de profissionais de saúde na unidade, tendo em vista o
item 5.1.2.2;
5. A ampliação do setor de documentação médica e a compra de novos arquivos,
conforme item 5.1.2.3;
6. A criação de uma sala de curativos e a colocação de uma fonte alternativa de
energia para o refrigerador na sala de vacinação, conforme itens 5.1.2.4 e
5.1.2.5;
7. O treinamento de combate a incêndio para os servidores da Unidade, bem como
a compra de novos extintores, conforme item 5.1.2.7;
8. A adequação dos equipamentos de informática, conforme item 5.1.2.8;
9. A ampliação do espaço nos almoxarifados, conforme apontado nos itens 5.2 e
5.3.

5.6 Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
1. Justificar a falta da placa indicativa, conforme item 5.1.1.
2. Justificar a falta de designação de um farmacêutico para a Unidade, e de um
responsável pelo almoxarifado de materiais, conforme apontado nos itens 5.2 e
5.3;
3. Justificar a falta de instalação do SIGMA no Almoxarifado de Farmácia, conforme
apontado no item 5.2;
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4. Justificar a ausência de serviço de vigilância para a Unidade, conforme item 5.4;
5. Promover junto à empresa Qualidade Total a regularização do serviço de
Portaria, conforme item 5.4;

6. Justifique a grande quantidade de medicamentos zerados no almoxarifado de
farmácia, conforme item 5.2.

6. 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, 4.5, 5.5 e dos questionamentos relacionados nos itens 2.6, 3.6, 4.6 e 5.6.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 11/05/2010.
Antônio Carlos da Silva
Matrícula: 40/ 900.674

Ângelo dos Santos Neto
Contador
Matric. 40/901.262
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