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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 dos meses de maio e junho de 2010 a todos os
Postos de Saúde – PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 5.1, a saber:

Unidade

Data

Equipe

PS Padre Miguel

06/05/2010

Cícero dos Santos Silva e Walter
Ribeiro Cavalcanti

PS Professor Mssao Goto

11/05/2010

Walter Ribeiro Cavalcanti e Paulo
Augusto Pimentel de Souza

PS Athayde José da Fonseca

13/05/2010

Walter Ribeiro Cavalcanti e Paulo
Augusto Pimentel de Souza

CMS Waldyr Franco

18/05/2010

Cícero dos Santos Silva e Walter
Ribeiro Cavalcanti

PS Dr. Henrique Monat

26/05/2010

Cícero dos Santos Silva e Walter
Ribeiro Cavalcanti

PS Dr. Eithel Pinheiro Oliveira Lima

27/05/2010

Cícero dos Santos Silva e Walter
Ribeiro Cavalcanti

PS Buá Boanerges Borges da Fonseca 01/06/2010

Cícero dos Santos Silva e Walter
Ribeiro Cavalcanti

PS Sir Alexander Fleming

Cícero dos Santos Silva e Walter
Ribeiro Cavalcanti

02/06/2010

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.
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2. Unidade: PS Padre Miguel
Data da visita: 06/05/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Walter Ribeiro Cavalcanti
2.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
2.1.1. Ambiente externo
• Placa indicativa da unidade mal conservada;
• Local de espera sem proteção para chuva ou sol e bancos mal conservados;
• Lixo comum e hospitalar sem proteção.

Figura 1 - Placa da unidade

Figura 2 – Bancos expostos ao sol Figura 3 – Lixo comum e
hospitalar sem proteção
e a chuva

2.1.2. Ambiente interno
2.1.2.1. Sala de recepção dos consultórios
• Sanitários dos usuários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;
• Bebedouros fora de uso;
• Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndios;
• Falta de treinamento para combate a incêndios;
• Inexistência de fraldário.
2.1.2.2. Consultórios
Total de consultórios: 11
•
•
•
•

Ausência de rouparia (todos);
Armários para guardar medicamentos sem chave (06 consultórios);
Ausência de negatoscópio (06 consultórios);
Quantidade de biombos na Ginecologia insuficiente (precisa de + 1).

2.1.2.3. Sala de curativos
• Tanque de lavagem mal conservado.
2.1.2.4. Sala de esterilização
• Teste de efetividade da autoclave não é realizado (Fita Térmica).
2.1.2.5. Sala de coleta de exames
• As instalações são utilizadas para outras atividades (vacinação e nebulização);
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•

O aparelho de ar condicionado e o ventilador estão quebrados.

2.1.2.6. Sala de vacinação
• Insuficiência de espaço;
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Inexistência de sistema alternativo para o estoque de vacinas;
• Revestimento das paredes dificulta limpeza.
2.1.2.7. Setor de documentação médica
• Insuficiência de espaço;
• Arquivos insuficientes;
• Arquivos danificados.
Obs: O responsável pelo setor informou que, tendo em vista que o setor não é
informatizado e que os arquivos estão lotados, muito em breve, as fichas ficarão fora
dos arquivos.

Figura 4 – Arquivos lotados e danificados

2.2.
•
•
•
•
•
•
•

Figura 5 – Espaço físico insuficiente

Almoxarifado de farmácia
A responsável pelo almoxarifado de farmácia, Tânia Cruz Pereira (Farmacêutica)
é contratada pela Organização Social, denominada IABAS, desde março/2010;
Insuficiência de espaço;
O controle é manual, por meio de fichas kardex;
Poucas prateleiras para armazenagem, em razão do pouco espaço;
Foram encontrados saneantes armazenados junto a medicamentos;
A temperatura do ambiente não é controlada;
São utilizadas duas salas como depósito de medicamentos, sendo que as
condições de estocagem não são adequadas, pois foram encontradas
embalagens em contato direto com o solo, bem como produtos empilhados sem
segurança.

Obs: Apesar da ausência de extintores de incêndio dentro da farmácia, verificou-se que
os mesmos ficam junto à porta da farmácia.
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 91;
• Quantidade de itens zerados: 26;
• Percentual: 28,5%
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Figura 6 – Sala usada como depósitos de
medicamentos e saneantes

2.3.
•
•
•

Almoxarifado de materiais
Insuficiência de espaço;
Parede de difícil limpeza;
Sistema de controle utilizado: Manual.

Obs: Apesar da ausência de extintores de incêndio dentro do almoxarifado, verificou-se
que os mesmos ficam junto à porta;
2.4.

Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade

2.4.1. Equipamentos
• Eletro: Existe um, encontrando-se ocioso por falta de pessoal.
2.4.2. Serviços continuados:
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.
• Limpeza: Construir Arquitetura e Engenharia Ltda.
• Lavanderia: Lavanderia Milênio Ltda.
• Manutenção Predial: Navelle Engenharia Ltda.
• Vigilância: Não há.
Obs. Não há cópia dos contratos nem dos projetos básicos na unidade dos serviços
continuados de limpeza, lavanderia e manutenção predial.
2.4.3. Exames realizados fora da unidade
• Raios
• Análises Clínicas
• Ultrasom
• Mamografia
2.5.
Necessidade de Pessoal
Clínica Médica: 3 clínicos;
Ginecologista: 2 ginecologistas
Enfermagem: 4 enfermeiros
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2.6.
Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover a melhoria da placa indicativa, bem como providências para evitar que
os pacientes fiquem expostos á chuva e ao sol, tendo em vista o exposto nos
subitens 2.1.1 e 2.1.2;
Providenciar: sabão líquido, papel toalha e papel higiênico para os sanitários,
conserto dos bebedouros, sinalização para os equipamentos de combate a
incêndio, treinamento para utilização dos extintores de incêndio, bem como
fraldário, tendo em vista o exposto no subitem 2.1.2;
Providenciar para os consultórios: armários para guarda de medicamentos com
chave, negatoscópio, bem como biombos para o Setor de Ginecologia;
Promover a manutenção no tanque para lavagem na sala de curativos, conforme
comentado no subitem 2.1.2.3;
Promover teste de efetividade da autoclave, tendo em vista o exposto no subitem
2.1.2.4;
Promover o conserto do aparelho de ar-condicionado situado na Sala de Coleta de
Exames, tendo em vista o exposto no subitem 2.1.2.5;
Promover melhorias na Sala de Vacinação, tendo em vista o exposto no subitem
2.1.2.6;
Promover melhorias no Setor de Documentação Médica, tendo em vista o exposto
no subitem 2.1.2.7;
Promover melhorias nos almoxarifados da farmácia, bem como no almoxarifado
de materiais, tendo em vista o exposto nos subitens 2.2 e 2.3;
Providenciar para que o eletro esteja em funcionamento, tendo em vista o exposto
no subitem 2.4.1;
Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o exposto no subitem 2.4.2;
Providenciar, após avaliação da SMSDC, que seja suprida a necessidade de
recursos humanos, tendo em vista o exposto no subitem 2.5.

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

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que
estão com estoque zerado, tendo em vista o exposto no subitem 2.2.
Justificar a falta de serviço de vigilância na unidade, tendo em vista o exposto
no subitem 2.4.2.

3. Unidade: PS Masao Goto
Data da visita: 11/05/2010
Técnicos: Walter Ribeiro Cavalcanti e Paulo Augusto Pimentel de Souza
3.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
3.1.1. Ambiente externo
• Área externa mal conservada por falta de capinação;
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Obs.: O anexo 24h, espaço utilizado para um excedente de demanda espontânea,
estava fechado pela ausência de médicos há cerca de um mês.
3.1.2. Ambiente interno
3.1.2.1. Área Interna (estrutura física)
• Presença de infiltrações no teto;
• Bebedouro com defeito.
Obs.: Foi verificado que em toda a unidade ocorrem problemas de infiltração, goteira
ou mofo. Em diversas salas, foi observado que se adotou a prática de furar os tetos
para dar vazão à passagem de água, evitando acúmulos que poderiam
comprometer a própria estabilidade do teto de gesso e a segurança de médicos,
funcionários e usuários. Em um dos consultórios, houve desabamento do teto; no
dia da visita, estava em fase de recolocação do teto de gesso.
3.1.2.2. Sistema de informática
• Inadequação de equipamentos (poucos e antigos) e dificuldade de acesso à
internet, segundo o informado pela unidade.
3.1.2.3. Setor de documentação médica
• Arquivos insuficientes e danificados;
• Fichas fora dos arquivos;
Obs.: Informou-se que os arquivos que vêm sendo repostos pela Secretaria são de
qualidade inferior e, com pouco tempo de uso, já apresentam avarias.

Figura 7 – Arquivos danificados

Figura 8 - Infiltração no teto em área
comum

3.1.2.4. Consultórios
Total de consultórios: 21
Número de consultórios com restrição de uso: 3
•

Teto com infiltração, goteira ou mofo: 2 consultórios
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•
•

Parede com infiltração, rachadura ou mofo: 13 consultórios
Ausência de negatoscópio: 5 consultórios;

3.2. Almoxarifado de Farmácia
•
•
•
•

Teto mal conservado.
Temperatura do ambiente não controlada;
Ocorrência de infiltração;
Ar-condicionado com defeito, funcionando somente a ventilação.
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 243;
• Quantidade de itens zerados: 87;
• Percentual: 36%

3.3. Almoxarifado de materiais

•

Insuficiência de espaço;
Obs.: O posto funciona como unidade-mãe de outras 4 unidades e fica
sobrecarregado no acondicionamento de materiais.

3.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
3.4.1.
•
•
•

Serviços continuados:
Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;
Portaria: Qualidade Total Operadora de recursos Humanos Ltda;
Vigilância: Facility Segurança Ltda.

Obs: A qualidade dos serviços de manutenção predial, prestados pela empresa
Navelle Engenharia Ltda, foi considerada pela Direção da unidade como
insatisfatória, porque somente ocorrem intervenções no prazo quando há
emergências. Foi relatado pela unidade e por um funcionário da Navelle que a
Prefeitura não está pagando à empresa, tempestivamente.
Obs: Funcionários da empresa Qualidade Total informaram que não recebem
refeição há 2 meses.

vale-

Obs: Funcionários da empresa Facility informaram que não recebem adicional de
periculosidade há 2 meses.
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Figura 9
consultório

–

Infiltração

em Figura 10 – Infiltração em Figura 11 – Teto de gesso sendo
refeito por conta de desabamento
consultório,
apresentando
causado por infiltração.
desabamento parcial de placa
de gesso

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

Intensificar esforços para que a área externa seja capinada, evitando
criadouro de insetos, tendo em vista o exposto no item 3.1.1;
Promover a eliminação de infiltrações no teto da área interna, conforme item
3.1.2.1;
Verificar as condições de escoamento da água e o caimento, que, a olho nu,
parece ser insuficiente, conforme subitem 3..1.2.1;
Verificar a possibilidade de ampliar o quantitativo de equipamentos de
informática com a configuração compatível com a operacionalização local,
conforme item 3.1.2.2;
Promover o reparo/substituição dos arquivos de documentação médica
danificados, conforme item 3.1.2.3;
Promover o reparo de infiltrações, goteiras e mofos dos consultórios,
conforme item 3.1.2.4;
Verificar a necessidade de os consultórios médicos serem providos de
negatoscópio, conforme item 3.1.2.4;
Promover o reparo das infiltrações presentes na farmácia, conforme item 3.2;
Promover o conserto do ar-condicionado do almoxarifado da farmácia, de
acordo com o subitem 3.2;
Verificar a possibilidade de expansão do almoxarifado de materiais, consoante
o item 3.3.

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

Envidar esforços para que a empresa Navelle receba os pagamentos em dia,
caso se confirmem os dados obtidos na visita, conforme o subitem 3.4.1;
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•
•
•
•

Provocar a empresa Navelle a atender as demandas da unidade, de forma
satisfatória, tendo em vista a continuidade do serviço público e as disposições
legais, conforme o exposto no subitem 3.4.1;
Reparar o telhado da unidade, conforme subitem 3..1.2.1;
Verificar junto à Qualidade Total o motivo da falta de pagamento de benefícios
a seus funcionários, conforme o subitem 3.4.1;
Verificar junto à Facility o motivo da falta de pagamento de adicional,
conforme o subitem 3.4.1.

4. Unidade: PS Athayde
Data da visita: 13/05/2010
Técnicos: Walter Ribeiro Cavalcanti e Paulo Augusto Pimentel de Souza
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade.
4.1.1. Ambiente externo
• Ausência de placa indicativa
Obs.: Informou-se que a placa está em reforma.
4.1.2. Ambiente interno
4.1.2.1. Área Interna (estrutura e ambiente)
• Ventilação insuficiente;
• Presença de rachadura, infiltração e goteiras no teto;
• Parede com infiltração, rachadura ou mofo;
• Sanitário sem tampa no vaso.
4.1.2.2. Ambiente de espera
• Insuficiência de assentos;
• Sanitário sem sabão líquido e papel toalha;
• Inexistência de fraldário.
4.1.2.3. Sistema de Combate a incêndios
• Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;
• Falta de treinamento para combate a incêndios.
4.1.2.4. Sistema de informática
• Inadequação dos equipamentos (poucos e lentos segundo o informado)
4.1.2.5. Setor de documentação médica
• Arquivos danificados e insuficientes;
• Fichas fora dos arquivos.
4.1.2.6. Setor de esterilização
• Insuficiência e inadequação de espaço, mesmo com 3 ambientes;
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4.1.2.7. Sala de curativos
• Paredes dificultam limpeza;
• Tanque inexistente.
4.1.2.8. Sala de vacinas
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Revestimento das paredes dificulta limpeza.
4.1.2.9. Área/Posto de Coleta
• Instalações são também utilizadas para outras finalidades (nebulização e
hipodermia);
• Não existe estante para tubos;
• Inexistência de maca ou cadeira reclinável no ambiente;
• Inexistência de centrífuga.

Figura 12 –Arquivos danificados Figura 13 –Infiltração em área Figura 14-Vaso sanitário sem
comum interna
tampa

4.2. Consultórios
Total de consultórios: 5 (3 médicos e 2 não médicos);
•
•
4.3.
•
•
•
•
•
•
•

Fiação exposta: 1 consultório;
Parede com infiltração: 3 consultórios;
Almoxarifado de Farmácia
Insuficiência de espaço;
Paredes e tetos com mofo e infiltração.
Presença de insetos;
Ausência de extintores de incêndio e de sinalização;
Embalagens em contato direto com o solo;
Itens do estoque fora do prazo de validade;
Não há farmacêutico responsável pelo almoxarifado.
Obs.: A função de controlar estoques, fazer pedidos e dar saída nos medicamentos
está sendo feita pelo administrador da unidade, funcionário da Organização Social
IABAS.
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Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 106;
• Quantidade de itens zerados: 43;
• Percentual: 40,5%
4.4. Almoxarifado de materiais
• Insuficiência de espaço;
• Ausência de equipamentos para combate a incêndio;
• Dificuldade de acesso ao extintor de incêndio;
• Inexistência de recipientes para o lixo.
4.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
4.5.1. Equipamentos:
• 1 eletro: quebrado.
4.5.2. Serviços continuados:
• Vigilância: Não há contrato;
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda.
Obs.: Foi informado que a empresa não repõe funcionários em caso de falta ao
serviço e que o vale-transporte tem sido pago de forma irregular. Os empregados
também não recebem tíquete-alimentação.
• Limpeza: Construir Arquitetura e Engenharia Ltda
Obs.: Foi informado que a empresa não repõe funcionários em caso de falta ao
serviço.
• Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda
Obs.: Relatou-se que ocorrem atrasos de repasse por parte da Prefeitura à empresa.

Figura 15- Acondicionamento de Figura 16
caixa
de
medicamento consultório
diretamente no solo

–

Infiltração

em Figura 17- Infiltração no teto do
almoxarifado da farmácia
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4.6. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover o conserto/reparo de infiltrações, rachaduras e mofos, conforme
subitem 4.1.2.1;
Providenciar mais assentos ao público, prover os sanitários de sabão e toalha
conforme subitem 4.1.2.2;
Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a
incêndio, conforme subitem 4.1.2.3;
Capacitar os funcionários do posto com treinamento de combate a incêndio,
conforme subitem 4.1.2.3;
Verificar a possibilidade de atualizar tecnologicamente o acesso à Internet, hoje
limitado, conforme subitem 4.1.2.4;
Promover o reparo/substituição dos arquivos de documentação médica
danificados, conforme subitem 4.1.2.5;
Verificar a possibilidade de implantar melhorias no setor de esterilização, de
vacinas, de curativo e de coletas, conforme subitens 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.2.8 e
4.1.2.9;
Promover o reparo de infiltrações nos consultórios, consoante o subitem 4.2;
Estudar a possibilidade de ampliação do espaço do almoxarifado geral e da
farmácia, conforme subitens 4.3 e 4.4;
Providenciar estrados ou similares para o adequado armazenamento de
embalagens nos almoxarifados de farmácia, em contato direto com o solo,
conforme subitens 4.3;
Promover o isolamento de medicamentos fora da validade ou a sua retirada da
unidade, conforme subitem 4.3.

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







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 subitem 4.5.2;
Providenciar extintores de incêndio para os almoxarifados de farmácia e de
materiais, conforme subitens 4.3 e 4.4;
Providenciar o conserto/substituição do eletrocardiógrafo, consoante subitem
4.5.1;
Informar de que maneira o patrimônio da unidade está sendo resguardado em
função da ausência de serviços de vigilância no posto, conforme subitem 4.5.2;
Comprovar os descontos efetuados nos pagamentos das faturas da empresa
Construir referentes à não reposição de funcionários ausentes, consoante
subitem 4.5.2;
Envidar esforços para que a empresa Navelle receba tempestivamente pelos
serviços prestados ao Município, nos limites legais, sem prejuízo de comunicar à
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empresa que preste satisfatoriamente o serviço ao posto, tendo em vista a
continuidade do serviço, os demais princípios de Direito, especialmente
administrativos, e as disposições legais sobre o assunto, consoante subitem
4.5.2.
5. Unidade: CMS Waldyr Franco
Data da visita: 18/05/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Walter Ribeiro Cavalcanti
5.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
5.1.1. Ambiente externo
• Placa indicativa da unidade bem conservada; mas sem visibilidade, pois existe
uma árvore na frente;
• Área externa mal conservada;
• Lixo hospitalar sem proteção;
• Árvore caída e ferragens que atrapalham a circulação dos usuários da unidade;
• Dificuldade de acesso para deficientes na área de testagem de HIV.
Obs: Na área de testagem de HIV há uma colméia de abelhas. A direção já tem
planos para retirá-la.

Figura 18 – Placa indicativa sem
visibilidade

Figura 19 – Árvore atrapalha a
circulação das pessoas

Figura 20 – Lixo hospitalar sem
proteção

5.1.2. Ambiente interno
5.1.2.1. Estrutura da área interna
• Em algumas áreas o piso dificulta limpeza;
• A maioria das paredes está mal conservada, apresentando buracos e rachaduras,
necessitando de reparos;
• Sanitários dos funcionários estão mal conservados
• No setor utilizado para distribuição das vacinas para as unidades “filhas” há
infiltração no teto;
• Problemas de carga no sistema elétrico;
• Na sala de administração das vacinas há um buraco no teto.
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Figura 21 – Infiltração no teto no
setor de distribuição de vacinas

Figura 22 – Parede e teto mal
conservado

Figura 23 – Parede mal
conservada e fiação exposta

5.1.2.2. Ambiente de espera
• Inexistência de lixeiras;
• Inexistência de fraldário;
• Quantidade de bancos insuficientes;
• Quantidade de bebedouros insuficientes.
5.1.2.3. Sistema de combate a incêndios
• Falta de treinamento para combate a incêndios
Obs: Conforme informação da Diretoria o treinamento já foi solicitado.
5.1.2.4. Sistema de informática
• Inadequação dos equipamentos de informática;
• Falta de pessoal qualificado;
• Problemas no acesso à internet.
5.1.2.5. Setor de documentação médica
• Setor não informatizado;
• Arquivos danificados;
• Arquivos insuficientes;
• Ventilador de teto com defeito.
Obs: Conforme informação do responsável pelo setor, em breve não haverá mais
espaço nos arquivos.
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Figura 24 – Arquivos danificados

Figura 25 – Fichas fora do arquivo

5.1.2.6. Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Revestimento das paredes dificulta limpeza.
Obs: Conforme informação da Diretoria, para evitar problemas de carga elétrica seria
necessário um transformador. Como solução alternativa a unidade recebe do PAM
Bangu o estoque de consumo para uma semana.
5.1.2.7. Sala de coleta
• Inexistência de maca ou cadeira reclinável no ambiente;
Obs: O laboratório fica no PAM Bangu.
5.1.2.8. Consultórios
Total de consultórios: 19
•
•
•
•
•
•
•

Ausência de rouparia (todos);
Armários para guardar medicamentos sem chave (01 consultório);
Ausência de ar-condicionado (02 consultórios);
Ausência de armário para medicamentos (18 consultórios);
Armário para medicamentos sem chave (01 consultório);
Ausência de negatoscópio (01 consultório);
Na sala de espera da clínica médica o ventilador está quebrado.

5.1.2.9. Pessoal
• Quadro reduzido de médicos;
• Quadro reduzido de profissionais de saúde.
Obs: Não foi informada a quantidade ideal. A Direção informou que está sendo
contratada a OS IABAS para suprir a necessidade de pessoal.
5.2. Almoxarifado de farmácia
• Foi encontrado estoque de soros e gases armazenados numa sala que está sendo
utilizada como depósito. O ar-condicionado estava desligado. Foi informado pela
responsável que o ar estava desligado pela dificuldade de ligá-lo, tendo em vista a
quantidade de caixas existentes empilhadas.
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Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 332;
• Quantidade de itens zerados:205;
• Percentual: 61,7%
5.3. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
5.3.2. Equipamentos
• Ultrassom: Não encontrado.
5.3.3. Serviços continuados:
• Vigilância: Facility Segurança Ltda (Não há cópia do contrato nem do projeto
básico);
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda (Não há cópia
do projeto básico);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpeza: Construir Arquitetura e Engenharia Ltda (Não há cópia do projeto
básico);
Lavanderia: Lavanderia Milênio Ltda (Não há cópia do contrato nem do projeto
básico);
Manutenção Predial: Navelle Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato nem do
projeto básico);
Impressão: Ziuleo Copy (Não há cópia do contrato nem do projeto básico)
Oxigênio: Air Liquide Brasil Ltda (Não há cópia do contrato nem do projeto
básico);
Telefonia: Telemar Norte Leste S/A (Não há cópia do contrato);
Autoclaves: STTR Indústria e Comércio Ltda e Planenc Serviços de manutenção
Ltda
Raios X: Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda;
Resíduos: Reciclage Plásticos e Metais Ltda (Não há cópia do contrato);
Equipamentos médicos: TX Comércio de produtos Médicos Ltda (Não há cópia
do contrato).

Obs. A qualidade dos serviços prestados pela Navelle Engenharia Ltda está sendo
considerada, pela Direção, como insatisfatória, pois a empresa só atende os pedidos
emergenciais e não preventivamente.
5.3.4. Exames realizados fora da unidade
• Análises Clínicas
• Ultrassom
• Mamografia
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5.4. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Providenciar para que a placa indicativa da unidade esteja visível, melhor
conservação da área externa, bem como adotar providências para retirada da
árvore caída, bem como das ferragens que atrapalham a circulação dos usuários,
tendo em vista o exposto no subitem 5.1.1;
Promover melhorias na estrutura da área interna, tendo em vista o apontado no
subitem 5.1.2.1;
Providenciar para o ambiente de espera: lixeiras, fraldário, bancos e bebedouros,
tendo em vista o apontado no subitem 5.1.2.2;
Providenciar o treinamento para utilização dos extintores no combate a incêndios;
Promover a adequação dos equipamentos de informática, suprir a carência de
pessoal qualificado, bem como melhorar o acesso à internet, tendo em vista o
apontado no subitem 5.1.2.4;
Promover melhorias no Setor de Documentação Médica, tendo em vista o
apontado no subitem 5.1.2.5;
Promover melhorias na Sala de Vacinação, tendo em vista o apontado no subitem
5.1.2.6;
Providenciar maca ou cadeira reclinável na Sala de Coleta, tendo em vista o
apontado no subitem 5.1.2.7;
Providenciar para os consultórios: armários para guarda de medicamentos com
chave, negatoscópio, conserto dos aparelhos de ar-condicionado, bem como na
Sala da Clínica Médica, o conserto do ventilador, tendo em vista o apontado no
subitem 5.1.2.8;
Providenciar, após avaliação da SMSDC, que seja suprida a necessidade de
recursos humanos, tendo em vista o apontado no subitem 5.1.2.9;
Providenciar a retirada dos materiais encontrados numa sala fora do almoxarifado
da farmácia, tendo em vista o apontado no subitem 5.2;
Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o apontado no subitem 5.3.3;
Adotar providências para que a empresa Navelle Engenharia Ltda, melhore a
qualidade dos serviços prestados, tendo em vista o apontado no subitem 5.3.3.

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

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que estão
com estoque zerado, no percentual de 61,7%, tendo em vista o apontado no
subitem 5.2.
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6. Unidade: PS Dr. Henrique Monat
Data da visita: 26/05/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Walter Ribeiro Cavalcanti
6.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
6.1.1. Ambiente externo
• Placa indicativa da unidade (especialidades oferecidas) mal conservada e
desatualizada;
• Piso mal conservado.
6.1.2. Ambiente interno
6.1.2.1. Estrutura da área interna
• Piso dificulta limpeza;
• Piso representando risco à circulação;
• Problemas de carga no sistema elétrico;
• Sanitários dos funcionários estão mal conservados.
Obs: As paredes são de concreto, não há janelas, bem como passa uma calha
embaixo dos pisos fazendo que os mesmos se soltem quando chove.

Figura 26 – Banheiro mal conservado

Figura 27 – Aparelhos de arcondicionado instalados
inadequadamente

6.1.2.2. Ambiente de espera
• Sanitários sem sabão líquido e papel toalha;
• Inexistência de fraldário;
• Faltam ventiladores;
• Quantidade de bancos insuficientes e desconfortáveis;
• Quantidade de bebedouros insuficientes;
• Os aparelhos de ar-condicionado são instalados de forma inadequada podendo
ocorrer acidentes.
6.1.2.3. Sistema de combate a incêndios
• Falta de treinamento para combate a incêndios
6.1.2.4. Sistema de informática
• Inadequação dos equipamentos de informática;
• Quantidade de equipamentos insuficientes.

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

6.1.2.5. Setor de documentação médica
• Setor não informatizado;
• Arquivos danificados;
• Arquivos insuficientes;
• Fichas fora dos arquivos.
Obs: Conforme informação do responsável pelo setor, em breve não haverá mais
espaço nos arquivos.
6.1.2.6. Sala de esterilização
• Único acesso para entrada e saída de materiais;
• Piso dificulta limpeza.
6.1.2.7. Sala de curativos
• Piso dificulta limpeza.
6.1.2.8. Sala de vacinação
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Falta de ar-condicionado;
• Piso dificulta limpeza;
• Ausência de sabão líquido;
• Revestimento das paredes dificulta limpeza.
Obs: No caso de falta de luz as vacinas são encaminhadas para o PAM Bangu, que
tem gerador. Como precaução a unidade recebe do PAM Bangu o estoque de vacinas
para consumo em uma semana.
6.1.2.9. Sala de coleta
• Pisos mal conservados;
• Inexistência de centrífuga.
6.1.2.10. Consultórios
Total de consultórios: 14
•
•
•

Ausência de rouparia (todos);
Ausência de ar-condicionado (4 consultórios);
Alguns consultórios apresentam abertura para ventilação natural, prejudicando a
climatização do ar-condicionado.

6.1.2.11. Pessoal
• Quadro reduzido de médicos;
• Quadro reduzido de profissionais de saúde.
Obs: Não foi informada a quantidade ideal. A Direção informou que está sendo
contratada a OS IABAS para suprir a necessidade de pessoal.
6.2. Almoxarifado de farmácia
• Não há almoxarifado de materiais, pois os mesmos são armazenados no
almoxarifado de farmácia.
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•
•
•
•
•
•
•
•

O SIGMA está instalado na Sala da Administração, mas não está sendo usado
devido às dificuldades operacionais. Seria necessário instalar o SIGMA no
almoxarifado e configurar os equipamentos;
Piso inadequado dificultando a limpeza;
As paredes de concreto dificultam a limpeza;
Foi encontrado estoque de soros e seringas armazenados numa sala não
adequada, sem climatização;
Os extintores de incêndio estão instalados no corredor;
Foram encontrados saneantes armazenados junto a medicamentos;
Ausência de registro em livro específico para medicamentos controlados;
Itens de estoque fora do prazo de validade.

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 128;
• Quantidade de itens zerados:45;
• Percentual: 35,15%

Figura 28 – Sala utilizada como depósito de
soros e outros equipamentos

Figura 29 – Material armazenado
inadequadamente

6.3. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
6.3.1. Equipamentos
• Eletro: Existe apenas um e está em manutenção.
6.3.2. Serviços continuados:
• Vigilância: Não há serviços de vigilância. Os serviços são prestados pelos
porteiros empregados da empresa Qualidade Total
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda (Não há cópia
do contrato);
• Limpeza: Construir Arquitetura e Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato). Os
empregados reclamam do atraso no pagamento dos salários;
• Lavanderia: Lavanderia Milênio Ltda (não há cópia do contrato);
• Manutenção Predial: Navelle Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato);
• Impressão: Ziuleo Copy (Não há cópia do contrato)
• Gases Medicinais: Air Liquide Brasil Ltda (Não há cópia do contrato);
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•
•

Telefonia: Telemar Norte Leste S/A (Não há cópia do contrato);
Equipamentos Odontológico: TX Comércio de produtos Médicos Ltda (Não há
cópia do contrato).

6.3.3. Exames realizados fora da unidade
• Raios X
• Análises Clínicas
• Ultrassom
• Mamografia
6.4.
Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Providenciar para que a placa indicativa da unidade esteja conservada e com os
dados atualizados, bem como promover melhorias no piso da unidade, tendo em
vista o apontado no subitem 6.1.1;
Providenciar melhorias na estrutura da área interna, tendo em vista que o piso
dificulta a limpeza, representando risco à circulação das pessoas, há problemas
de carga no sistema elétrico, bem como os banheiros dos funcionários estão mal
conservados, conforme o apontado no subitem 6.1.2.1;
Providenciar melhorias no ambiente de espera, tendo em vista que os banheiros
não possuem sabão líquido e papel toalha, não há fraldário, faltam ventiladores,
os bancos são insuficientes e desconfortáveis, os bebedouros são insuficientes,
bem como providenciar a instalação dos aparelhos de ar-condicionado de forma
adequada, evitando acidentes, conforme o apontado no subitem 6.1.2.2;
Providenciar treinamento nos equipamentos de combate a incêndio, tendo em
vista o apontado no subitem 6.1.2.3;
Promover a adequação dos equipamentos de informática, bem como providenciar
equipamentos suficientes, tendo em vista o apontado no subitem 6.1.2.4;
Promover melhorias no Setor de Documentação Médica, conforme o apontado no
subitem 6.1.2.5;
Promover melhorias na Sala de Esterilização, tendo em vista que o piso dificulta a
limpeza, bem como a existência de um único acesso para entrada e saída de
materiais, conforme o apontado no subitem 6.1.2.6;
Promover melhorias na Sala de Curativos, tendo em vista que o piso dificulta a
limpeza, conforme o apontado no subitem 6.1.2.7;
Promover melhorias na Sala de Vacinação, tendo em vista o apontado no subitem
6.1.2.8;
Providenciar melhorias na Sala de Coleta, tendo em vista o apontado no subitem
6.1.2.9;
Providenciar para os consultórios: rouparia, instalação de parelhos de arcondicionado, bem como melhorias na estrutura, tendo em vista o apontado no
subitem 6.1.2.10;
Providenciar, após avaliação da SMSDC, que seja suprida a necessidade de
recursos humanos, tendo em vista o apontado no subitem 6.1.2.11;
Providenciar melhorias no almoxarifado da farmácia, bem como a criação do
almoxarifado de materiais, tendo em vista o apontado no subitem 6.2;
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•

Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o apontado no subitem 6.3.2.

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

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que estão
com estoque zerado, no percentual de 35,15%, tendo em vista o apontado no
subitem 6.2.

7. Unidade: PS Dr. Eithel Pinheiro Oliveira Lima
Data da visita: 27/05/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Walter Ribeiro Cavalcanti
7.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
7.1.1. Ambiente externo
• Área externa mal conservada;
• Garagem localizada no pátio externo mal conservada;
• Grade externa da unidade em mal estado de conservação;
• Árvore com galhos entrelaçados junto aos fios da rede elétrica.

Figura 30 – Placa indicativa em
mal estado de conservação

Figura 31 – Galhos entrelaçados
à rede elétrica

Figura 32 – Janela com vidro
quebrado

7.1.2. Ambiente interno
7.1.2.1. Área interna (ambiente)
• Ventilação insuficiente.
7.1.2.2. Área interna (estrutura)
• Piso dificulta limpeza;
• Piso representando risco à circulação;
• Presença de infiltração nos setores de imunização e dematologia;
• Paredes mal conservadas;
• Portas mal conservadas.
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Obs: Foi informado pela Direção que vai haver a necessidade de aumentar a carga
elétrica da unidade.
7.1.2.3. Ambiente de espera
• Sanitários mal conservados;
• Sanitários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;
• Inexistência de fraldário.
Obs: A unidade tem 4 bebedouros, sendo que um está com defeito.

Figura 33 - Ambiente de espera com piso
em mal estado de conservação

7.1.2.4. Sistema de combate a incêndios
• Falta de treinamento para combate a incêndios;
• Falta de sinalização para os equipamentos de combate a incêndio.
Obs: Conforme informação da Diretoria o treinamento já foi solicitado.
7.1.2.5. Sistema de informática
• Inadequação dos equipamentos de informática.
7.1.2.6. Setor de documentação médica
• Setor não informatizado;
• Arquivos danificados;
• Arquivos insuficientes;
• Fichas fora dos arquivos;
• Aparelho de ar-condicionado com defeito.
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Figura 34 - Fichas fora dos arquivos

Figura 35 – Arquivos lotados e
danificados

7.1.2.7. Sala de curativos
• Paredes e pisos dificultam limpeza;
• Inexistência de ar-condicionado.
7.1.2.8. Sala de vacinação
• Geladeira defeituosa (borracha não veda);
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas;
• Piso e revestimento das paredes dificultam limpeza.
7.1.2.9. Sala de coleta
• Paredes dificultam limpeza;
• Pisos mal conservados, dificultando a limpeza.
7.1.2.10. Consultórios
Total de consultórios: 12
•
•
•

Não há profissional para a Clínica Médica;
A sala da assistente Social não tem ar-condicionado;
A sala de preparo da Dermatologia está interditada pela CAP.

7.1.2.11. Pessoal
• Quadro reduzido de médicos;
• Quadro reduzido de profissionais de saúde.

Obs: Não foi informada a quantidade ideal. A Direção informou que há grande
procura para a Clínica Médica, sendo que a unidade não tem Clínico Geral
para atendimento à população.
7.2.

Almoxarifado de farmácia
Apesar do SIGMA estar instalado na administração, o sistema de controle utilizado
é o manual, tendo em vista que há necessidade de equipamentos de informática,
bem como ligação à rede;
• Insuficiência de espaço;
• Piso inadequado;
• Acabamento das paredes dificulta a limpeza;
•

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

•
•
•

Saneantes e inflamáveis armazenados junto aos medicamentos;
Itens de estoque fora do prazo de validade;
Temperatura do ambiente não é controlada.

Obs: O extintor de incêndio está instalado na porta do almoxarifado do lado de fora,
sem sinalização.
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 158;
• Quantidade de itens zerados:21;
• Percentual: 13%
MEDICAMENTOS VENCIDOS
Amoxicilina 500 mg
7.540 cápsulas
Água Oxigenada 10% 1L
56 frascos
Dicloenaco 15 mg/ml – 15ml
15 frascos
Digoxina 0,25 mg
800 comprimidos
Dispositivo Intrauterino (DIU)
01 unidade
Fenitoina 250 mg/5 mL – 5 mL
06 ampolas
Levonogestrel + Etinilestradiol
34.020 comprimidos
Mebendazol 100 mg
181 comprimidos
Metformina 850 mg (interditado ANIVISA)
2.400 comprimidos
Miconazol creme 20 mg/g – 80 g
19 bisnagas
Sulfameloxazol + Trimeloprima 40 + 8 mg/mL 15 frascos
Sulfato Ferroso 12,5 mg
18 frascos
Tiabendazol 250 mg/5 mL – 60 mL
35 frascos

7.3.
•
•
•
•

Almoxarifado de Materiais
O sistema de controle utilizado é o manual;
Piso inadequado;
Acabamento das paredes dificulta a limpeza;
Produtos empilhados sem segurança.

Obs: O extintor de incêndio está instalado na porta do almoxarifado do lado de fora,
sem sinalização.
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Figura 36 – Materiais empilhados sem segurança

7.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
7.4.1. Equipamentos
• Eletrocardiógrafo: Funcionando precariamente.
7.4.2. Serviços continuados:
• Vigilância: Não há;
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda (Não há cópia
do contrato nem do projeto básico);
• Limpeza: Construir Arquitetura e Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato nem
do projeto básico);
• Lavanderia: Lavanderia Milênio Ltda (Não há cópia do contrato nem do projeto
básico);
• Manutenção Predial: Navelle Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato nem do
projeto básico);
Obs. A qualidade dos serviços prestados pela Navelle Engenharia Ltda está sendo
considerado pela Direção como insatisfatório, pois a empresa só atende os pedidos
emergenciais e não preventivamente.
Obs: A empresa Qualidade Total não está pagando os salários no prazo legal.
7.4.3. Exames realizados fora da unidade
• Raios X
• Análises Clínicas
• Ultrassom
• Mamografia
7.5.
Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•

Providenciar melhorias no ambiente externo da unidade, tendo em vista a má
conservação da área externa, da garagem, da grade, bem como a poda da árvore
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

que está com os galhos entrelaçados nos fios da rede elétrica, conforme o
apontado no subitem 7.1.1;
Promover melhorias no ambiente e na estrutura da área interna, tendo em vista a
ventilação insuficiente, piso representando risco á circulação de pessoas, paredes
e portas mal conservadas, bem como infiltração na sala de imunização e
dermatologia, conforme o apontado nos subitens 7.1.2.1 e 7.1.2.2;
Promover melhorias nos sanitários situados no ambiente de espera, tendo em
vista o apontado no subitem 7.1.2.3;
Providenciar sinalização e treinamento para utilização dos extintores no combate a
incêndios, tendo em vista o apontado no subitem 7.1.2.4;
Promover a adequação dos equipamentos de informática, tendo em vista o
apontado no subitem 7.1.2.5;
Promover melhorias no Setor de Documentação Médica, tendo em vista o
apontado no subitem 7.1.2.6;
Promover melhorias na Sala de Curativos, tendo em vista o apontado no subitem
7.1.2.7;
Promover melhorias na Sala de Vacinação, tendo em vista o apontado no subitem
7.1.2.8;
Providenciar melhorias na Sala de Coleta, tendo em vista o apontado no subitem
7.1.2.9;
Providenciar Clínico Geral, uma vez que há grande procura por parte da
população, bem como melhorias nas salas da assistente Social e de preparo da
Dermatologia, tendo em vista o apontado no subitem 7.1.2.10;
Providenciar, após avaliação da SMSDC, que seja suprida a necessidade de
recursos humanos, tendo em vista o apontado no subitem 7.1.12.11;
Promover melhorias nos almoxarifados de farmácia e de materiais, tendo em vista
o apontado nos subitens 7.2 e 7.3;
Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o apontado no subitem 7.4.2;
Adotar providências para que a empresa Navelle Engenharia Ltda, melhore a
qualidade dos serviços prestados, tendo em vista o apontado no subitem 7.4.2.

7.6.
Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que estão
com estoque zerado, no percentual de 61,7%, tendo em vista o apontado no
subitem 7.2.

8. Unidade: PS Buá Boanerges Borges da Fonseca
Data da visita: 01/06/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Walter Ribeiro Cavalcanti
8.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
8.1.1. Ambiente externo
• Área externa mal conservada;
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•
•

Telhas do hall que dá acesso aos consultórios estão mal conservadas;
Lixo armazenado em local inadequado.

8.1.2. Ambiente interno
8.1.2.1. Área interna (estrutura)
• Presença de infiltração e goteiras no teto do corredor.
8.1.2.2. Ambiente de espera
• Nos dias de marcação de consultas os assentos são insuficientes;
• Sanitários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;
• No ambiente de espera, junto aos bancos, foram encontradas roupas hospitalares
sujas.
Obs: A unidade tem apenas 2 bebedouros, sendo que o bebedouro para crianças não
funciona.
8.1.2.3. Sistema de combate a incêndios
• Falta de treinamento para combate a incêndios.
8.1.2.4. Sistema de informática
• Inadequação dos equipamentos de informática.
Obs: A unidade tem 03 computadores, mas apenas um funciona. Funcionário trouxe
computador particular para a unidade.

Figura 37 – Parede do ambiente de
espera mal conservado

Figura 38 – Telhado precisando
de limpeza

8.1.2.5. Setor de documentação médica
• Setor não informatizado;
• Falta de espaço;
• Arquivos danificados;
• Arquivos insuficientes;
• Fichas fora dos arquivos.
8.1.2.6. Sala de esterilização
• Único acesso para entrada e saída de materiais;
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•
•

Insuficiência de espaço;
Teste de efetividade da autoclave não é realizado.

8.1.2.7. Sala de coleta
• As instalações da área são utilizadas para realização de exames de
eletrocardiografia;
• Não existe estante para guardar os tubos;
• Inexistência de lavatórios;
• Inexistência de centrífuga.
8.1.2.8. Consultórios
Total de consultórios: 06
•
8.2.
•
•
•
•
•
•

Na sala de pré-consulta não há ar-condicionado.
Almoxarifado de farmácia
O responsável pelo almoxarifado não utiliza fichas kardex, sendo o
efetuado por meio de fichas de prateleiras;
Faltam equipamentos de informática;
Insuficiência de espaço;
Ausência de extintores de incêndio;
Saneantes e inflamáveis armazenados junto aos medicamentos;
Temperatura do ambiente não é controlada.

controle

Obs: O extintor de incêndio está instalado na porta do almoxarifado do lado de fora,
sem sinalização.
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 112;
• Quantidade de itens zerados:49;
• Percentual: 43%.
8.3.
•
•
•
•

Almoxarifado de Materiais
O sistema de controle utilizado é o manual;
Insuficiência de espaço;
Ausência de extintores de incêndio;
Embalagens em contato direto com o solo.

Obs: O extintor de incêndio está instalado na porta do almoxarifado do lado de fora,
sem sinalização.
8.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
8.4.1. Serviços continuados:
• Vigilância: Não há;
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•
•
•
•
•
•
•

Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda (Não há cópia
do projeto básico);
Limpeza: Construir Arquitetura e Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato nem
do projeto básico);
Lavanderia: Lavanderia Milênio Ltda (Não há cópia do contrato nem do projeto
básico);
Manutenção Predial: Navelle Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato nem do
projeto básico);
Odontologia: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda;
Oxigênio: Air Liquide Brasil Ltda (não há cópia do contrato) ;
Xerografia: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (Não há cópia do contrato
nem do projeto básico).

Obs. A empresa Qualidade Total não está pagando os salários no prazo legal.
8.4.2. Exames realizados fora da unidade
• Raios X
• Análises Clínicas
• Ultrassom
• Mamografia
8.5.
Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Providenciar melhorias no ambiente externo da unidade, tendo em vista a má
conservação da área, o lixo armazenado em local inadequado, bem como a troca
das telhas do hall que dá acesso aos consultórios, conforme o apontado no
subitem 8.1.1;
Promover melhorias no ambiente e na estrutura da área interna, tendo em vista a
presença de infiltração e goteiras no teto do corredor, conforme o apontado no
subitem 8.1.2.1;
Promover melhorias no ambiente de espera, tendo em vista o apontado no
subitem 8.1.2.2;
Providenciar treinamento para utilização dos extintores no combate a incêndios,
tendo em vista o apontado no subitem 8.1.2.3;
Promover a adequação dos equipamentos de informática, tendo em vista o
apontado no subitem 8.1.2.4;
Promover melhorias no Setor de Documentação Médica, tendo em vista o
apontado no subitem 8.1.2.5;
Promover melhorias na Sala de esterilização, tendo em vista o apontado no
subitem 8.1.2.6;
Providenciar melhorias na Sala de Coleta, tendo em vista o apontado no subitem
8.1.2.7;
Promover melhorias nos almoxarifados de farmácia e de materiais, tendo em vista
o apontado nos subitens 8.2 e 8.3;
Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o apontado no subitem 8.4.2.
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8.6.
Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que estão
com estoque zerado, no percentual de 43%, tendo em vista o apontado no
subitem 8.2.

9. Unidade: PS Sir Alexander Fleming
Data da visita: 02/06/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Walter Ribeiro Cavalcanti
9.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
9.1.1. Ambiente externo
• Área externa mal conservada;
• Placa mal conservada;
• Pisos irregulares;
• Dificuldade de acesso para deficientes.

Figura 39 – Placa indicativa mal
conservada

9.1.2. Ambiente interno
9.1.2.1. Área interna (ambiente)
• Ventilação e iluminação insuficientes;
• Presença de infiltração e goteiras no teto do corredor.
9.1.2.2. Área interna (estrutura)
• Dificuldade de locomoção de deficientes;
• Piso dificulta limpeza;
• Piso representando risco à circulação;
• Paredes mal conservadas;
• Portas mal conservadas;
• Instalações elétricas expostas.
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9.1.2.3. Ambiente de espera
• Insuficiência de assentos;
• Sanitários mal conservados;
• Inexistência de fraldário.
Obs: A unidade possui 3 bebedouros, sendo que um está com defeito.

Figura 40 – Bebedouro com defeito

9.1.2.4. Sistema de combate a incêndios
• Falta de sinalização para os extintores de incêndios.
9.1.2.5. Sistema de informática
• Inadequação dos equipamentos de informática.
9.1.2.6. Setor de documentação médica
• Setor não informatizado;
• Falta de espaço;
• Arquivos danificados;
• Arquivos insuficientes;
• Fichas fora dos arquivos.

Figura 41 – Arquivos danificados

Figura 42 – Fichas arquivadas
em pastas de plásticos

Figura 43 – Espaço físico
insuficiente

9.1.2.7. Setor de vacinação
• Inexistência de caixas térmicas para as vacinas usadas no dia;
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
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•

Piso e revestimento das paredes dificultam a limpeza.

9.1.2.8. Setor de coleta
• Não existe estante para tubos;
• Inexistência de centrífuga.
9.1.2.9. Consultórios
Total de consultórios: 10
•
•
•
•
•
9.2.
•
•
•
•
•
•
•

Pisos mal conservados (todos);
Piso dificulta a limpeza (todos);
Estrutura das paredes dificulta a limpeza (todos);
Paredes mal conservadas (todos);
Ausência de biombo e banheiro na ginecologia.
Almoxarifado de farmácia
O controle utilizado é o manual;
Piso inadequado dificultando a limpeza;
Inexistência de extintores de incêndio;
Saneantes e inflamáveis armazenados junto aos medicamentos;
Inexistência de recipientes para lixo;
Itens de estoque fora do prazo de validade;
Temperatura do ambiente não é controlada.

Obs: O extintor de incêndio está instalado do lado de fora do almoxarifado.
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 131;
• Quantidade de itens zerados:32;
• Percentual: 24,42%.
9.3.
•
•
•
•
•
•

Almoxarifado de Materiais
O controle utilizado é o manual;
Insuficiência de espaço;
Piso inadequado dificultando a limpeza;
Acabamento e estado de conservação das paredes inadequado;
Ausência de extintores de incêndio;
Embalagens em contato direto com o solo.

Obs: O extintor de incêndio está instalado do lado de fora do almoxarifado.
9.4.

Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade

9.4.1. Serviços continuados:
• Vigilância: Não há;
• Portaria: Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda;
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•
•
•
•
•
•

Limpeza: Construir Arquitetura e Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato);
Lavanderia: Lavanderia Milênio Ltda;
Manutenção Predial: Navelle Engenharia Ltda (Não há cópia do contrato nem do
projeto básico);
Odontologia: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda (Não há cópia do
contrato);
Oxigênio: Air Liquide Brasil Ltda (O projeto básico está incompleto);
Xerografia: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (Não há cópia do projeto
básico).

Obs. O contrato celebrado com a empresa Qualidade Total expirou em 31/05/2010.
Obs: A qualidade dos serviços prestados pela Navelle Engenharia Ltda está sendo
considerada, pela Direção, como insatisfatória, pois a empresa só atende os pedidos
emergenciais e não preventivamente.
9.4.2. Exames realizados fora da unidade
• Raios X
• Análises Clínicas
• Ultrassom
• Mamografia

9.5.
Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•

•
•
•
•
•
•

Providenciar melhorias no ambiente externo da unidade, tendo em vista a má
conservação da área, placa mal conservada, pisos irregulares e dificuldade de
acesso para deficientes, conforme o apontado no subitem 9.1.1;
Promover melhorias no ambiente e na estrutura da área interna, tendo em vista a
ventilação e iluminação serem insuficientes, infiltração e goteiras no teto do
corredor, dificuldade de locomoção de deficientes, piso representando risco à
circulação, paredes e portas mal conservadas, bem como fiação elétrica exposta,
conforme o apontado no subitem 9.1.2.1 e 9.1.2.2;
Promover melhorias no ambiente de espera, tendo em vista a insuficiência de
assentos, sanitários mal conservados e inexistência de fraldário, conforme o
apontado no subitem 9.1.2.3;
Providenciar sinalização para os extintores de incêndio, tendo em vista o apontado
no subitem 9.1.2.4;
Promover a adequação dos equipamentos de informática, tendo em vista o
apontado no subitem 9.1.2.5;
Promover melhorias no Setor de Documentação Médica, tendo em vista o
apontado no subitem 9.1.2.6;
Promover melhorias na Sala de vacinação, tendo em vista o apontado no subitem
9.1.2.7;
Providenciar melhorias na Sala de Coleta, tendo em vista o apontado no subitem
9.1.2.8;
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•
•
•
•

Providenciar melhorias nos consultórios médicos, tendo em vista o apontado no
subitem 9.1.2.9;
Promover melhorias nos almoxarifados de farmácia e de materiais, tendo em vista
o apontado nos subitens 9.2 e 9.3;
Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o apontado no subitem 9.4.2;
Adotar providências para que a empresa Navelle Engenharia Ltda melhore a
qualidade dos serviços prestados, tendo em vista o apontado no subitem 9.4.2.

9.6.
Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

10.

Informar o total de medicamentos em estoque, bem como os zerados,.tendo em
vista o apontado no subitem 9.2.

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 2.6,
3.5, 4.6, 5.4, 6.4, 7.5, 8.5 e 9.5 e dos questionamentos relacionados nos itens 2.7, 3.6,
4.7, 5.5, 6.5, 7.6, 8.6 e 9.6.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 09/06/2010.

Cícero dos Santos Silva
Secretário II
Matrícula: 40/ 900.724

Walter Ribeiro Cavalcanti
Técnico de Controle Externo
Matric. 40/900.802

