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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 junho e julho de 2010 a todos os
Postos de Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 5.2, a saber:

Unidade

Data

Equipe

PS Profº Edgard Magalhães
Gomes

08/06/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

CMS Belizário Penna

10/06/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Dr. Oswaldo Villela

16/06/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Dr. Pedro Nava

17/06/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Dr. Mário Vitor Assis Pacheco

22/06/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Dr. Garfield de Almeida

24/06/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Dr. Mário Rodrigues Cid

29/06/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Dr. Woodrow Pimentel Pantoja

01/07/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Dr. Alvimar de Carvalho

06/07/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

PS Prof. Manoel de Abreu

08/07/2010

Walter Ribeiro e Mauricio Carvalho
Ferreira

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
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compiladas todas as informações apresentadas neste relatório, cabendo destacar que as
mesmas se referem apenas às impropriedades verificadas.

1. Unidade: PS Prof. Edgad Magalhães Gomes
Data da visita: 08/06/2010

1.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

1.1.1. Ambiente externo:
•

A parede das colunas de acesso à unidade está mal conservada.

Figura 1 - Pintura mal conservada

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

Parede com infiltração no corredor, próximo aos consultórios.

Figura 2 - Infiltração nas paredes do corredor
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1.2.2. Sistema de informática:
•

A unidade não possui internet, devido à falta de rede.

1.2.3. Setor de documentação médica:
•

Arquivos insuficientes e danificados;

•

Falta de espaço.

Figura 3 - Arquivos obsoletos

1.2.4. Sala de vacinação/curativo:
•

O tanque de lava pés não é o ideal, pois foi construído com granito que
acumula bactérias. O ideal seria de aço inox.

•

Destaca-se também que a altura do mesmo é inadequada.

Figura 4 - Tanque da sala de curativos inadequado
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1.3. Consultórios:
1.3.1. Identificação:
•

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

•

Especialidades

oferecidas:

Clínica

médica,

Ginecologia,

Pediatria,

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

1.3.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

O aparelho de autoclave encontra-se quebrado desde 2008, sendo alegado
pela empresa de manutenção a falta de peça de reposição.

1.4. Farmácia:

1.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

O controle de registro de medicamento é feito através de ficha de prateleira.

Figura 5 - Espaço insuficiente

1.4.2. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 216;

•

Quantidade de itens zerados: 71 (33%).
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1.5. Almoxarifado de materiais:

1.5.1. Estrutura Física:

•

O controle é feito através de ficha de prateleira;

1.5.2. Higiene e Segurança/Estocagem:

•

Produtos empilhados sem segurança.

Figura 6 - Produtos no solo

1.6. Equipamentos, serviços continuados disponíveis

1.6.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service e Treinamento Ltda;

•

Vigilância: Facility Segurança Ltda ( Tiger Seg. e Vig. Ltda);

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços;

•

Manutenção Predial: Navele Engenharia Ltda.

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

Verificar a possibilidade de aquisição de um aparelho de autoclave, já
que o anterior está quebrado desde 2008, subitem 1.3.2;

•

Estudar a viabilidade de adquirir um lava pés em aço inox, subitem
1.2.4

•

Promover o reparo das infiltrações em algumas paredes da unidade,
subitens 1.1.1 e 1.2.1;

•

Verificar a possibilidade de aumentar o espaço físico da sala de
almoxarifado, subitem 1.5.2;

•

Avaliar a necessidade de implantação de rede na unidade, para que
seja utilizado o programa SIGMA, subitem 1.2.2;

•

Promover

a regularização dos

itens zerados do estoque

de

medicamentos, subitem 1.4.2.

2. Unidade: CMS Belizário Penna
Data da visita: 10/06/2010
2.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

2.1.1. Área externa:
•

Placa mal conservada;

•

Área externa mal conservada;

•

Dificuldade de acesso para deficiente;

•

Telhado quebrado e rachado, ocasionando infiltração no interior da unidade.

Figura 7 - Placa mal conservada
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2.1.2. Área Interna:
2.1.2.1. Área Interna (estrutura):
•

Dificuldade de acesso para deficientes;

•

Presença de rachaduras / infiltrações/goteiras no teto;

•

Janelas mal conservadas;

•

Portas mal conservadas;

•

Instalações elétricas expostas.

Figura 8 - Janelas mal conservadas

Figura 9 - Fiação exposta

2.1.2.2. Ambiente de espera:
•

Sanitários mal conservados (teto);

•

Bebedouro mal conservado.

Figura 10- Infiltração no teto do sanitário
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2.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação de equipamentos de informática;

•

Necessidade de mais 03 computadores no setor administrativo, de
acordo informações da Direção.

2.1.2.4. Setor de documentação médica:
•

Falta de espaço.

Figura 11 - Área da sala de arquivo insuficiente

2.1.2.5. Setor de esterilização:
•

O espaço utilizado para o setor é insuficiente para o desenvolvimento
dos trabalhos.

2.2. Consultórios:

2.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 21 (12 médicos e 9 não médicos);

•

Especialidades oferecidas: cardiologista, clinica medica, pediatria,
pneumologia, dermatologia, nutricionista, serviço social, fonoaudiologia,
otorrino,

oftalmologia,

infectologia,

fisiologia,

terapia

ocupacional,

ginecologia, psicologia, neurologia e psiquiatria.
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2.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Dificuldade no acesso para deficientes para o 2º piso;

•

Climatização insuficiente para os 16 consultórios;

•

Fiação elétrica exposta;

•

Insuficiência na capacidade de carga elétrica.

Figura 12 - Fiação exposta

2.2.3. Pessoal:
•

A Direção informa a necessidade de mais 8 profissionais de saúde (2
pediatras, 2 ginecologistas, 1 clínico e 3 enfermeiros).

2.3. Almoxarifado de Farmácia:

2.3.1. Estrutura Física:
•

Infiltração no teto, devido à má conservação do telhado.

Figura 13 - Infiltração no teto do setor de farmácia
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2.3.2. Higiene e segurança:
•

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

Figura 14 - Saneantes/inflamáveis armazenados com medicamentos

2.3.3. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 369;

•

Quantidade de itens zerados: 221 (60%).

2.4. Almoxarifado de materiais:

2.4.1. Estrutura Física:

•

Insuficiência de espaço;

•

Infiltração no teto, mofo devido à umidade;

•

Iluminação deficiente.

Figura 15 - Almoxarifado de material área insuficiente e infiltração no teto
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2.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis:

2.5.1. Serviços continuados:
•

Vigilância: Facility Segurança Ltda, contrato nº 684/2009;

•

Manutenção de equipo: TX Comércio de Produtos Ltda, contrato nº 986/2006;

•

Lavanderia: Lavanderia Milênio Ltda, contrato nº 1552/2008;

•

Pessoal contratado: Qualidade total Operadora de Recursos Humanos Ltda;
OBS: Quantitativo: 03 profissionais digitadores. A administração informou que a
empresa vem atrasando os pagamentos de seus contratados até 02 meses;

•

Portaria: Átrio Rio Service Consultoria e Treinamento;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda.

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

Promover melhorias na área externa (telhas quebradas e rachadas, placa mal
conservada, bebedouro mal conservado, instalações elétricas expostas),
subitem 2.1.1;

•

Promover a eliminação de infiltrações no teto da área interna, bem como a
limpeza de algumas paredes dos corredores (almoxarifado de farmácia e de
material, banheiro do 2º piso), subitens 2.1.2.1, 2.12.2;

•

Verificar a possibilidade de ampliar o

quantitativo de equipamentos de

informática, subitem 2.1.2.3;
•

Verificar a possibilidade de aumento de carga elétrica na unidade, subitem
2.2.2;

•

Estudar a viabilidade de construção de rampa de acesso ao 2º piso, no intuito
de dar condições para idosos e deficientes físicos utilizarem o pavimento
superior, subitem 2.1.2.1;

•

Estudar a possibilidade de ampliação do espaço do almoxarifado de material,
subitem 2.4.1
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•

Estudar a viabilidade de ampliação do Setor de esterilização, subitem 2.1.2.5;

•

Estudar a viabilidade de ampliação do Setor de documentação médica,
subitem 2.1.2.4;

•

Promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos,
subitem 2.3.3.

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

Segundo informações da Direção, a empresa Qualidade Total, responsável
pela contratação de 3 digitadores, lotados na unidade, estão com os
pagamento atrasados, chegando este prazo a ser de até 2 meses.

3. Unidade: PS Dr. Oswaldo Villela
Data da visita: 16/06/2010

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

Parede frontal de acesso à unidade está

mal conservada, já aparecendo o

reboco.

Figura 16 - Parede mal conservada
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3.1.2. Ambiente interno:

3.1.2.1. Ambiente de espera:
•

Sanitários sem sabão liquido, papel toalha e higiênico;

•

Inexistência de fraldário.

3.1.2.2. Setor de documentação médica:
•

Arquivos danificados;

•

Fichas fora dos arquivos;

•

Arquivos insuficientes.

Figura 17 - Arquivos insuficientes

3.1.2.3. Setor de esterilização:
•

Insuficiência e inadequação de espaço.

3.2. Consultórios:

3.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 9 (5 médicos e 4 não médicos);

•

Especialidades oferecidas: Clínica Médica, Dermatologia, Ginecologia/Obstetrícia,
Pediatria, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social.
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3.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Paredes com rachaduras, infiltrações e mofo.

Figura 18 - Paredes com infiltração e mofo

3.2.3. Pessoal:
•

Necessidade de mais 2 clínicos, segundo informação da unidade

3.3 Almoxarifado de Farmácia:

3.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço.

3.3.2. Higiene e segurança:
•

Saneantes e inflamáveis armazenados junto a outros itens de estoque.

3.3.3. Condições de estocagem:
•

Embalagens em contato direto com o solo;

•

Produtos empilhados sem segurança.

3.3.4. Medicamentos
•

Total de itens em estoque: 171;

•

Quantidade de itens zerados: 76 (45%).
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3.4. Almoxarifado de materiais:
3.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço.

Figura 19 - Espaço insuficiente

3.4.2. Condições de estocagem:
•

Produtos empilhados sem segurança.

Figura 20 - Material empilhado sem segurança

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

3.5.1. Equipamentos:
Obs.: A unidade possui 2 aparelhos de sonar fetal, sendo que um está quebrado e o
outro está inadequado ao atendimento devido ao tempo de uso;
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O autoclave da unidade é um aparelho antigo e bem pequeno, que devido a
sobrecarga de serviço ficou com a com sobrevida reduzida a 50% de sua capacidade
(informação da unidade);
Um dos equipos se encontra sem a cuspideira e o compressor com defeito.
3.5.2. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service Consultoria e Treinamento;
4 porteiros (1 por plantão);

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviço Ltda;
4 funcionários diaristas;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

•

Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda;

•

01 digitadora contratada, onde foi informado que o salário está atrasado há quase
dois meses.

•

OBS: A diretora da unidade, informou que já foi solicitado à CAP os serviços de
vigilância, esclarecendo que já houve um seqüestro relâmpago de um
odontologista, no estacionamento da unidade, por quatro horas.

3.6 Recomendações:

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

Envidar esforços no intuito de que sejam reparadas as infiltrações e mofos nas
paredes de alguns consultórios, subitem 3.2.2;

•

Providenciar reparos ou a aquisição de arquivos novos para a unidade, 3.1.2.2;

•

Providenciar a cuspideira que está faltando e o conserto do compressor no setor
de odontologia, 3.5.1;

•

Envidar esforços no intuito de aumentar o espaço físico do setor de
almoxarifado de material, 3.4.1;

•

Promover a regularização dos itens zerados do Setor de medicamentos, subitem
3.3.4.
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3.7. Questionamentos:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
•

Esclarecimento quanto aos atrasos de pagamentos a funcionários contratados
pela Empresa Qualidade Total, subitem 3.5.2;

•

Ausência de contrato de vigilância, não obstante a solicitação da Diretora da
Unidade, subitem 3.5.2.

4. Unidade: PS Dr. Pedro Nava
Data da visita: 17/06/2010
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

4.1.1. Ambiente externo:
•

Ausência de placa indicativa;

•

Placa mal conservada, com risco de acidente;

•

Área externa mal conservada.

Figura 21 - Placa mal conservada

Figura 22 - Piso inadequado
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4.1.2. Ambiente interno:
4.1.2.1. Área interna:
•

Banheiros para o público sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido,
porta mal conservada, piso irregular;

•

Iluminação insuficiente;

•

Ventilação insuficiente;

•

Inexistência de fraldário.

Figura 23 - Banheiro mal conservado

4.1.2.2 Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;

•

Equipamento de combate a incêndios fora do local sinalizado;

•

Dificuldade de acesso aos equipamentos de combate a incêndios;

•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

4.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática.

4.1.2.4 Setor de documentação médica
•

Arquivos danificados e insuficientes;

•

Fichas fora dos arquivos;

•

Falta de espaço físico.

18

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

Figura 24 - Arquivos danificados e insuficientes
.

4.1.2.5. Sala de vacinação:
•

Piso dificulta limpeza;

•

Revestimento das paredes dificulta limpeza;

•

Ausência de sabão liquido e papel toalha.

4.1.2.6. Área/Posto de Coleta:
•

As instalações da área são utilizadas para outras atividades;

•

Não existe estante para tubos;

•

Paredes dificultam a limpeza;

•

Paredes mal conservadas (mofo, rachaduras ou infiltrações);

•

Pisos mal conservados e irregulares (pisos de placa de concreto).

4.2. Consultórios:
•

Total

de

consultórios:

10

(especialidades

oferecidas:

clínica

médica,

dermatologia, endocrinologia, ginecologia e pediatra);

.
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4.2.1. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Consultório da ginecologia, com paredes em desnível, ar condicionado
quebrado;

•

Tetos com infiltrações: 2 consultórios;

•

Insuficiência de espaço;

•

Climatização insuficiente;

•

Piso mal conservado com desnível (piso de placa de concreto);

•

Estrutura das paredes dificulta a limpeza (parede de placa de concreto);

•

Iluminação inadequada.

Figura 25 - Parede em desnível

Figura 26 - Ar condicionado com defeito

4.2.2. Pessoal:
•

De acordo com as informações obtidas, o pessoal lotado na unidade atende a
demanda.

4.3. Almoxarifado de Farmácia:
4.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Piso inadequado dificultando a limpeza e apresentando riscos á segurança, pois
estão em desnível (piso de placa de concreto);

•

Teto mal conservado;

•

Iluminação inadequada.
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Figura 27 - Teto mal conservado

4.3.2. Higiene e segurança:
•

Ausência de extintores de incêndio e respectiva sinalização;

•

Dificuldade no acesso a extintores.

4.3.3. Medicamentos:
a- Total de itens em estoque: 165;
b- Quantidade de itens zerados: 42 (26%).
4.4. Almoxarifado de materiais:
4.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Iluminação inadequada.

4.4.2. Higiene e Segurança:

•

Dificuldade de acesso ao extintor (posicionamento dos mesmos fora de alcance).

4.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis
4.5.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service e Consultoria e Treinamento Ltda;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

21

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

•

Contrato de profissionais administrativos: Qualidade Total Operadora de Recursos
Humanos Ltda – 01 digitadora (pagamento está atrasado em 2 meses);

•

Lavanderia: Empresa Milênio Ltda;

•

Oxigênio: Air Liquide do Brasil.

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

Melhorar a conservação dos banheiros para o público, guarnecendo-os de
papel, subitem 4.1.2.1;

•

Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a
incêndio, bem como posicionar os mesmos nos locais apropriados, subitem
4.1.2.2;

•

Verificar a possibilidade de ampliar o quantitativo de equipamentos de
informática, subitem 4.1.2.3;

•

Promover o reparo das infiltrações em paredes e tetos dos consultórios, bem
como o nivelamento da parede do consultório de ginecologia e o conserto do ar
condicionado, subitem 4.2.1;

•

Verificar a possibilidade de melhorar a iluminação do setor de almoxarifado de
material e farmácia, bem como a aquisição de paletes

e a colocação de

extintores de incêndio próximo aos setores, subitens 4.4.1, 4.4.2;
•

Nivelar os pisos dos ambientes

externos e internos da unidade, os quais

dificultam as pessoas mais idosas de se locomoverem com mais segurança
(placas de concretos soltas), subitem 4.12.6;
•

Promover a regularização de itens zerados do setor de medicamentos, 4.3.3.
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4.7. Questionamentos:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
•

Esclarecimento quanto à falta de pagamento da digitadora contratada pela
a empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda, que já
está atrasado há 2 meses, de acordo com informações da Direção da
Unidade.

5. Unidade: PS Dr. Mário Vitor Assis Pacheco
Data da visita: 22/06/2010

5.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

5.1.1. Ambiente externo:
•

Ausência de placa indicativa;

•

Placa mal conservada;

•

Área externa mal conservada.

Figura 28 - Piso em desnível

Figura 29 - Piso com risco de acidente
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5.1.2. Ambiente interno:
5.1.2.1. Área interna:
•

Banheiros para o público sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido,
porta mal conservada e piso irregular;

•

Iluminação insuficiente;

•

Ventilação insuficiente;

•

Inexistência de fraldário;

•

Sala de expurgo com piso mal conservado e muita umidade.

Figura 30 - Expurgo com Figura 31 - Banheiro mal
umidade
conservado

Figura 32 - Porta mal
conservada

5.1.2.2 Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;

•

Equipamento de combate a incêndios fora do local sinalizado;

•

Dificuldade de acesso aos equipamentos de combate a incêndios;

•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

5.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática.

5.1.2.4 Setor de documentação médica:
•

Arquivos danificados e insuficientes;

•

Fichas fora dos arquivos;

•

Falta de espaço físico.
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Figura 33 - Arquivos danificados e insuficiente

5.1.2.5. Sala de vacinação:
•

Piso dificulta limpeza;

•

Revestimento das paredes dificulta limpeza;

•

Ausência de sabão líquido e papel toalha.

5.1.2.6. Área/Posto de Coleta:
•

As instalações da área são utilizadas para outras atividades;

•

Não existe estante para tubos;

•

Paredes dificultam a limpeza;

•

Paredes mal conservadas, teto (mofo, rachaduras ou infiltrações);

•

Pisos mal conservados e irregulares (pisos de placa de concreto).

Figura 34 - Teto com mofo, rachaduras e infiltrações
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5.2. Consultórios:

5.2.1. Identificação:
•

Total

de

consultórios:

10

(especialidades

oferecidas:

clinica

médica,

dermatologia, endocrinologia, ginecologia e pediatra);

.
5.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Consultório da ginecologia, com paredes em desnível, ar condicionado
quebrado;

•

Tetos com infiltrações: 2 consultórios;

•

Insuficiência de espaço;

•

Climatização insuficiente;

•

Piso mal conservado com desnível (piso de placa de concreto);

•

Estrutura das paredes dificulta a limpeza (parede de placa de concreto);

•

Iluminação inadequada.

Figura 35- Teto com infiltrações

5.2.3. Pessoal:
•

De acordo com as informações obtidas, o pessoal lotado na unidade atende a
demanda.
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5.3. Almoxarifado de Farmácia:

5.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Piso inadequado dificultando a limpeza e apresentando riscos a segurança, pois
estão em desnível (piso de placa de concreto);

•

Teto mal conservado;

•

Iluminação inadequada;

•

A dispensação divide o espaço com o setor de farmácia.

5.3.2. Higiene e segurança:
•

Ausência de extintores de incêndio e respectiva sinalização;

•

Dificuldade no acesso a extintores.

Figura 36 - Extintor fora de alcance

5.3.3. Medicamentos:
c- Total de itens em estoque: 165;
d- Quantidade de itens zerados: 42 (26%).
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5.4. Almoxarifado de materiais:

5.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Iluminação inadequada.

5.4.2. Higiene e Segurança/Estocagem:

•

Dificuldade de acesso ao extintor (posicionamento dos mesmos fora de alcance);

•

Embalagem em contato direto com o solo.

Figura 37 - Embalagem em contato com solo

5.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade:
5.5.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service e Consultoria e Treinamento Ltda;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

•

Contrato de profissionais administrativos: Qualidade Total Operadora de Recursos
Humanos Ltda – 01 digitadora (pagamento está atrasado em 2 meses);

•

Lavanderia: Empresa Milênio Ltda;

•

Oxigênio: Air Liquide do Brasil.
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5.6. Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
•

Melhorar a conservação dos banheiros para o público, guarnecendo-os de papel
higiênico, papel toalha, sabão líquido e nivelando o piso que é feito de placa de
concreto, subitem 5.1.2.1, 5.1.1;

•

Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a
incêndio, bem como posicionar os mesmos nos locais apropriados, subitem
5.1.2.2;

•

Verificar a possibilidade de ampliar o

quantitativo de equipamentos de

informática ou modernizá-los, , subitem 5.1.2.3;
•

Promover o reparo/substituição dos arquivos de documentação médica
danificados, estudando a possibilidade de aumentar seu quantitativo, subitem
5.1.2.4;

•

Promover o reparo das infiltrações em paredes e tetos dos consultórios, bem
como o nivelamento da parede do consultório de ginecologia e o conserto do ar
condicionado, subitens 5.1.2.6, 5.2.2;

•

Verificar a possibilidade de melhorar a iluminação do setor de almoxarifado de
material e farmácia, bem como a aquisição de paletes

e a colocação de

extintores de incêndio próximo aos setores, subitens 5.3.1, 5.4.1;
•

Nivelar os pisos dos ambientes

externos e internos da unidade, os quais

dificultam as pessoas mais idosas de se locomoverem com segurança (placas
de concretos soltas);
•

Promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos,
subitem 5.3.3.

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

Esclarecimento quanto à falta de pagamento da digitadora contratada pela
empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda, que já está
atrasado em 2 meses, segundo informações da Direção.

6. Unidade: PS Dr. Garfield de Almeida
Data da visita: 24/06/2010
6.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

6.1.1. Ambiente externo:
•

Área externa, ausência de placa indicativa;

•

Área de espera com insuficiência de assentos e cobertura inadequada;

•

Área do estacionamento mal conservado com vários pontos de alagamento;

•

Sanitários sem sabão líquido, sem papel toalha e higiênico;

•

Inexistência de fraldário.

Figura 38 - Ponto de alagamento no
estacionamento

Figura 39 - Banheiro sem papel e sabão liquido
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6.1.2. Ambiente interno:
6.1.2.1. Área interna:
•

Banheiros dos funcionários sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido,
porta mal conservada, bem como são armazenados materiais de limpeza,
dificultando aos servidores o acesso e conforto;

•

Iluminação dos banheiros dos funcionários com iluminação inadequada;

•

Paredes que dão acesso à unidade estão mal conservadas;

•

Presença de infiltrações na sala de odontologia;

Figura 40 - Paredes mal conservadas

Figura 41 - Parede da odontologia mal conservada

6.1.2.2. Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

6.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática;

•

Falta pessoal apto.

6.1.2.4. Setor de documentação médica:
•

Arquivos insuficientes;

•

Falta de espaço físico;

•

Fichas fora dos arquivos;

•

Ponto de infiltrações na parede.
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6.2. Consultórios:
6.2.1. Identificação:
•

Total

de

consultórios:

08

(especialidades

oferecidas:

clinica

médica,

dermatologia, ginecologia, pediatria, fonoaudiologia, nutrição, odontologia e
serviço social);
•

Número de consultórios: não informado;

•

Consultório de odontologia com paredes com infiltrações e mofo.

.
6.3. Almoxarifado de Farmácia:
6.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço.

6.3.2. Higiene e segurança:
•

Saneantes ou inflamáveis armazenados próximos a outros itens do estoque.

6.3.3. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 158;

•

Quantidade de itens zerados: 44 (28%).

6.4. Almoxarifado de materiais:
6.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Não há cobertura na entrada de acesso ao setor, expondo o material recebido ao
tempo e em caso de chuvas ao dano.

Figura 42 - Acesso ao almoxarifado de material sem cobertura
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6.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade:
6.5.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service e Consultoria e Treinamento Ltda;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda ;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

•

Contrato de profissionais administrativos: Qualidade Total Operadora de recursos
Humanos Ltda - 01 digitadora (pagamento está atrasado em 3 meses);

•

Lavanderia: empresa Milênio Ltda ;

•

Xerox: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda ;

•

Equipo: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda .

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

Melhorar a conservação dos banheiros para o público, e dos funcionários,
guarnecendo-os de papel higiênico, papel toalha, sabão líquido e melhorando a
iluminação, subitens 6.1.1, 6.1.2.1;

•

Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a
incêndio, subitem 6.1.2.3;

•

Verificar a possibilidade de ampliar o

quantitativo de equipamentos de

informática e treinamento de pessoal, subitem 6.1.2.3;
•

Promover aquisição de novos arquivos de documentação médica, bem como
reparos das infiltrações e mofos nas paredes, subitem 6.1.2.4;

•

Promover o reparo das infiltrações nas paredes do consultório de odontologia;

•

Verificar a possibilidade de melhorar o espaço do setor de almoxarifado de
material e farmácia, subitem 6.2.1;

•

Verificar a possibilidade de calçar o estacionamento que apresenta ponto de
alagamento, bem como providenciar uma cobertura, subitem 6.1.1;
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•

Providenciar a retirada dos saneantes ou inflamáveis do local da farmácia para
um local mais apropriado, subitem 6.3.2;

•

Providenciar treinamento de funcionários ao combate a incêndio:

•

Verificar a possibilidade de se fazer uma cobertura na entrada de acesso ao
almoxarifado de material evitando o dano dos materiais recebidos, subitem
6.4.1;

•

Verificar a possibilidade de serem colocadas placas indicativas no acesso à
unidade, bem como melhorar a cobertura no setor de espera, subitem 6.1.1;

•

Promover a regularização dos itens zerados estoque de medicamentos, subitem
6.3.3.

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

Esclarecimento quanto à falta de pagamento da digitadora contratada pela
empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda, que já está
atrasado há 3 meses.

7. Unidade: PS Dr. Mário Rodrigues Cid
Data da visita: 29/06/2010
7.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
7.1.1. Ambiente externo:
•

Falta da placa com o nome do Posto de Saúde;

•

O telhado da unidade não se encontra uniforme, causando infiltração no teto de
alguns consultórios, no caso da sala de odontologia;

•

Inexistência de fraldário.
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7.1.2. Ambiente interno:
7.1.2.1. Área interna:
•

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

7.1.2.2. Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

7.1.2.3. Setor de documentação médica:
•

Arquivos danificados e insuficientes;

•

Fichas fora dos arquivos.

Figura 43 - Arquivos danificados

Figura 44 - Espaços insuficientes

7.1.2.4. Sala de vacinação/curativos:
•

O tanque de lava pés é feito de granizo, o qual acumula bactérias, o ideal é o de
inox, conforme informações da direção.

•

Altura inadequada.
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Figura 45 - Lava pés sujo e inadequado

7.2. Consultórios:
7.2.1. Identificação:
•

Total

de

consultórios:

12

(especialidades

oferecidas:

clinica

médica,

dermatologia, ginecologia, pediatra, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia,
nutrição, odontologia, psicologia e serviço social);
•

A sala de nutrição se encontra com infiltração no teto, devido a falta de
uniformidade do telhado;

.7.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

A sala de odontologia com infiltração devido a defeito no telhado.

Figura 46 - Ponto de infiltração no consultório
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7.3. Almoxarifado de Farmácia:
7.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

O setor tem implantado o sistema SIGMA.

7.3.2. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 229;

•

Quantidade de itens zerados: 88 (38,5%).

7.4. Almoxarifado de materiais:
7.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço.

7.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis
7.5.1. Serviços continuados:
•

Vigilância: Átrio Rio Service e Consultoria e Treinamento Ltda;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

•

Contrato de profissionais administrativos: Qualidade Total Operadora de Recursos
Humanos Ltda – 01 digitadora (pagamento está atrasado em 2 meses);

•

Lavanderia: Empresa Milênio Ltda;

•

Xerox: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda.

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

Melhorar a conservação dos banheiros para o público, guarnecendo-os de papel
higiênico, papel toalha, sabão líquido, subitem 7.1.2.1;

•

Providenciar treinamento de pessoal para combate à incêndio, 7.1.2.2;
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•

Verificar a possibilidade de ampliar o quantitativo de equipamentos de informática ou
modernizá-los;

•

Promover aquisição de arquivos novos de documentação médica danificados, subitem
7.1.2.3;

•

Promover o reparo das infiltrações em paredes e tetos dos consultórios de
odontologia e nutrição, subitem 7.2.2;

•

Verificar a possibilidade de melhorar o espaço do almoxarifado de material e farmácia,
subitens 7.3.1, 7.4.1;

•

Verificar a possibilidade de aquisição de um novo tanque e lava pés de inox, subitem
7.1.2.4;

•

Promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos, subitem
7.3.2.

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

Esclarecimento quanto à falta de pagamento da digitadora contratada pela a empresa
Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda, que já está atrasado há 3
meses, segundo informações obtidas na Unidade.

8. Unidade: PS Dr. Woodrow Pimentel Pantoja
Data da visita: 01/07/2010
8.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
8.1.1. Ambiente externo:
•

Ausência de placa indicativa;

•

Placa mal conservada;

•

Área externa mal conservada;

•

O portão de garagem de acesso ao pátio da unidade, está mal conservado, com
muitos pontos de ferrugem.
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8.1.2. Ambiente interno/estrutura:
8.1.2.1. Área interna/ambiente de espera:
•

Banheiros para o público sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido e
sem a tampa do vaso no banheiro feminino;

•

Iluminação insuficiente no corredor de espera;

•

Ventilação insuficiente no corredor de espera;

•

O bebedouro localizado no corredor de espera se encontra com defeito;

•

Alguns bancos localizados no corredor de espera estão mal conservados;

•

A direção acentua a necessidade de ampliação da estrutura da unidade, alegando
que a população local aumentou muito nos últimos anos, assim, necessitando de
mais consultórios;

•

Inexistência de fraldário;

•

Corredor interno da unidade apresenta diversas rachaduras nas paredes e
infiltração nos consultórios.

Figura 47 - Rachaduras e infiltrações nos
consultórios

Figura 48 - Infiltrações e ferragens expostas no
corredor

8.1.2.2 Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;

•

Dificuldade de acesso aos equipamentos de combate a incêndio;

•

Falta de treinamento para combate a incêndio.
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•

Há necessidade de mais extintores de incêndio. A unidade só possui 4, o que não
atende a necessidade, em caso de um possível incêndio.;

•

Em alguns corredores não existem extintores:

Figura 49 - Corredor sem extintor e bebedouro com defeito

8.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática.

8.1.2.4 Setor de documentação médica:
•

Fichas fora dos arquivos;

•

Falta de espaço físico;

•

Arquivos insuficientes.

Figura 50 - Fichas fora dos arquivos
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8.1.2.5. Sala de vacinação/curativos:
•

Pequena rachadura na parede;

•

Tanque de lava pés, feito de granito, inadequado.

Figura 51 - Tanque inadequado

8.2. Consultórios:
8.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 09 (especialidades oferecidas: clinica médica, ginecologia
e pediatra. Não médicas: fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia,
serviço social);

.
8.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Consultórios de clínica médica, preparo e ginecologia, estão com grandes
rachaduras nas paredes e tetos;

•

A sala de chefia de enfermagem, com rachaduras na parede;

•

A sala de expurgo com rachaduras e infiltrações nas paredes;

•

Os banheiros dos funcionários estão com rachaduras nas paredes e falta de
azulejos;

•

Insuficiência de espaço;

•

Climatização insuficiente;

•

Iluminação inadequada.
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Figura 52 - Sala de expurgo com infiltrações e rachaduras

8.3. Almoxarifado de Farmácia:
8.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

O setor de farmácia divide o espaço com a dispensação;

•

Teto com rachaduras;

•

Falta de impressora.

Figura 53 - Insuficiência de espaço

8.3.2. Higiene e segurança:
•

Ausência de extintores de incêndio dentro do setor;

•

Dificuldade no acesso a extintores que ficam no corredor.
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8.3.3. Medicamentos:
• Total de itens em estoque: 153
• Quantidade de itens zerados: 39 (25,5%);
8.4. Almoxarifado de materiais:
8.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

As estantes são fixas (feita de tijolo e concreto);

•

Existência de material de farmácia no setor.

Figura 54 - Almoxarifado com espaço insuficiente

8.4.2. Higiene e Segurança/estocagem:

•

Dificuldade de acesso ao extintor;

•

Embalagens em contato direto com solo, devido a falta de espaço;

•

Produtos empilhados sem segurança.

8.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade:
8.5.1. Equipamentos:
•

Autoclave em funcionamento (01);

•

Eletro em funcionamento (01);

•

Sonar fetal em funcionamento (02);

•

Equipos em funcionamento (02).
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8.5.2. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service e Consultoria e Treinamento Ltda;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

•

Contrato de profissionais administrativos: Qualidade Total Operadora de Recursos
Humanos Ltda – 01 digitadora (pagamento está atrasado em 2 meses);

•

Lavanderia: Empresa Milênio Ltda;

•

Odontologia: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda;

•

Copiadora: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda;

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

Melhorar a conservação dos banheiros para o público, guarnecendo-os de papel
higiênico, papel toalha, sabão líquido e a tampa do vaso, subitem 8.1.2.1;

•

Providenciar confecção de sinalização para equipamento de combate a
incêndio, bem como posicionar os mesmos nos locais apropriados, bem como
estudar a possibilidade de aquisição de mais extintores de incêndio, subitem
8.1.2.2;

•

Verificar a possibilidade de ampliar o

quantitativo de equipamentos de

informática ou modernizá-los, subitem 8.1.2.4;
•

Estudar a possibilidade de aumentar o quantitativo dos arquivos, bem com o
espaço interno, subitem 8.1.2.4;

•

Promover o reparo das infiltrações em paredes e tetos dos consultórios, dos
banheiros dos funcionários, sala de expurgo, do setor de farmácia e corredores,
subitem 8.1.2.1;

•

Verificar a possibilidade de melhorar a iluminação e ventilação dos corredores e
alguns consultórios subitem 8.2.2;
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•

Promover o conserto do bebedouro localizado no setor de espera, subitem
8.1.2.1;

•

Providenciar um espaço para implantar o fraldário, subitem 8.1.2.1;

•

Estudar a possibilidade de melhorar a conservação de alguns bancos no setor
de espera, subitem 8.1.2.1;

•

Promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos,
subitem 8.3.3.

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

Esclarecimento quanto a falta de pagamento da digitadora contratada pela
empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda, que já
está atrasado em 2 meses, de acordo com informações da Direção.

9. Unidade: PS Dr. Alvimar de Carvalho
Data da visita: 06/07/2010
9.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
9.1.1. Ambiente externo/espera:
•

Ausência de placa indicativa;

•

Placa mal conservada e informativo desatualizado;

•

Área externa mal conservada, precisando de limpeza;

•

Ausência de fraldário.
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Figura 55 - Teto mal conservado

9.1.2. Ambiente interno:
9.1.2.1. Área interna:
•

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

•

Iluminação insuficiente;

•

Ventilação insuficiente;

•

A sala de expurgo com ponto de infiltração;

•

A sala do refeitório com infiltração no teto;

•

Os armários dos funcionários localizados no banheiro estão em estado precário
com muitos pontos de ferrugem.

9.1.2.2 Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

9.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática.

9.1.2.4 Setor de documentação médica:
•

Arquivos danificados e insuficientes;

•

Fichas fora dos arquivos, colocadas em prateleiras de madeiras improvisadas;

•

Falta de espaço físico;

•

A direção informou que para compensar a falta de espaço, a instalação de
arquivos com trilhos seria a solução.
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Figura 56 -Fichas colocadas em prateleiras
improvisadas

Figura 57 - Fichas colocadas em prateleiras de
madeira

9.1.2.5. Sala de vacinação/curativos:
•

O tanque de lave pés é inadequado, apresentando infiltração nas paredes
adjacentes e seu estado de conservação é ruim.

Figura 58 - Tanque mal conservado e paredes com infiltração

9.2. Consultórios:

9.2.1. Identificação:
•

Total

de

consultórios:

13

(especialidades

oferecidas:

clinica

médica,

dermatologia, ginecologia, pediatra, hansenologia, psiquiatria e cardiologia. Não
médicas: fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.
.
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9.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Os consultórios de pediatria, com mofo no roda pé da parede;

•

A sala de pré-consulta de pediatria com mofo no roda pé, ocasionado pela
umidade, devido a unidade ser localizada em área litorânea;

•

Clinica médica, também, com a presença de mofo no roda pé;

•

Um dos equipos da odontologia está com a cuspideira com defeito.

Figura 59 - Infiltração e mofo no roda pé

9.3. Almoxarifado de Farmácia:
9.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

O teto está mal conservado, faltando retirar os resíduos de infiltração que foram
sanados.

9.3.2. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 190;

•

Quantidade de itens zerados: 110 (57,9%).

9.4. Almoxarifado de materiais:
9.4.1. Estrutura Física/estocagem:
•

Insuficiência de espaço;

•

Teto com ponto de infiltração;

•

Embalagens em contato direto com solo.
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9.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade:
9.5.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service e Consultoria e Treinamento Ltda;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

•

Contrato de profissionais administrativos: Qualidade Total Operadora de Recursos
Humanos Ltda – 01 digitadora (pagamento está atrasado em 2 meses);

•

Lavanderia: Empresa Milênio Ltda;

•

Oxigênio: Air Liquide do Brasil;

•

Copiadora: Copiadora: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda;

•

Odontologia: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda.

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

Melhorar a conservação dos banheiros para o público, guarnecendo-os de papel
higiênico, papel toalha e sabão líquido, subitem 9.1.2.1;

•

Providenciar a retirada dos mofos nos roda pés das paredes das salas da
unidade, bem como os pequenos pontos de infiltrações nos tetos de algumas
salas, subitens 9.1.2.1, 9.2.2;

•

Verificar a possibilidade de ampliar o

quantitativo de equipamentos de

informática ou modernizá-los, subitem 9.1.2.3;
•

Estudar a possibilidade de aumentar o quantitativo de arquivos e se for possível
substituí-los pelos de trilho para compensar o pequeno espaço do setor de
documentação médica, subitem 9.1.2.4;

•

Verificar a possibilidade de melhorar a iluminação no corredor da unidade,
9.1.2.1;

•

Providenciar a aquisição de paletes para o almoxarifado de material, subitem
9.4.1;
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•

Providenciar o conserto da cuspideira do equipo da odontologia, subitem 9.3.2;

•

Promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos,
subitem 9.3.2.

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

Esclarecimento quanto a falta de pagamento da digitadora contratada pela
a empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos Ltda, que já
está atrasado há 2 meses, segundo informações da Direção.

10. Unidade: PS Prof. Manoel de Abreu
Data da visita: 08/07/2010
10.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
10.1.1. Ambiente externo:
•

Ausência de placa indicativa;

•

Algumas árvores estão com suas raízes penetrando por baixo do piso da unidade;

•

A cisterna da unidade está no mesmo plano do terreno, o que ocasiona a entrada
de águas pluviais.

Figura 60 - Raízes das árvores estão penetrando na unidade
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10.1.2. Ambiente interno/espera:
10.1.2.1. Área interna:
•

Banheiros para o público sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido,
porta mal conservada e piso irregular;

•

Inexistência de fraldário.

10.1.2.2. Sistema de Combate a incêndios:
•

A necessidade de aquisição de mais extintores de incêndio;

•

Equipamento de combate a incêndios fora do local sinalizado;

•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

10.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática;

•

Falta de pessoal apto.

10.1.2.4. Setor de documentação médica:
•

Arquivos danificados e insuficientes;

•

Fichas fora dos arquivos;

•

Falta de espaço físico.

Figura 61 - Arquivos danificados e insuficientes
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10.1.2.5. Área/Posto de Coleta/vacinação:
•

As instalações da área são utilizadas para outras atividades (vacinação);

•

Paredes dificultam a limpeza;

•

Pisos mal conservados e irregulares (pisos de placa de concreto);

•

Há laudo da Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses,
condenando a utilização da sala de coleta para vacinação, simultaneamente.

10.2. Consultórios:
10.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 13 (especialidades oferecidas: clinica médica, ginecologia
e pediatra. Não médicas: fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e
serviço social);

.
10.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

O compressor da odonto, que fica no lado externo da unidade, está sendo
elevado pelas raízes de árvores que ficam ao redor do mesmo, prejudicando o
seu funcionamento;

•

O autoclave elétrico de bancada pertencente à unidade foi julgado como
material inservível para o serviço público municipal e economicamente
irrecuperável conforme parecer exarado através do Laudo Técnico, sendo
baixado do inventário definitivamente;

•

Os dois consultórios de atendimento de ginecologia não possuem banheiro;

•

O consultório de preparo de paciente é utilizado para a pediatria e adultos.

10.2.3. Pessoal:
•

De acordo com as informações obtidas na unidade, há carência de mais 02
pediatras, 02 clínicos e 03 enfermeiras.
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10.3. Almoxarifado de Farmácia:

10.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Piso inadequado dificultando a limpeza e apresentando riscos a segurança, pois
estão em desnível (piso de placa de concreto).

10.3.2. Higiene e segurança:
•

Ausência de extintores de incêndio e respectiva sinalização;

•

Dificuldade no acesso a extintores.

10.3.3. Medicamentos:
• Total de itens em estoque: 149;
• Quantidade de itens zerados: 80 (53.7%).
10.4. Almoxarifado de materiais:
10.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço.

Figura 62 - Almoxarifado com insuficiência de espaço

10.4.2. Higiene e Segurança:

•

Dificuldade de acesso ao extintor.
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10.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade:

10.5.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Átrio Rio Service e Consultoria e Treinamento Ltda;

•

Limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda;

•

Manutenção predial: Navelle Engenharia Ltda;

•

Lavanderia: Empresa Milênio Ltda;

•

Oxigênio: Air Liquide do Brasil Ltda;

10.6. Demandas futuras:
Foi observado pela equipe inspecionante que está na iminência de ser ocupado
um grande complexo residencial em frente ao Posto de Saúde. Foram obtidas
informações que o Conjunto receberá cerca de quatro mil moradores, o que certamente
acarretará um incremento na demanda da unidade, o que poderá ser objeto de estudo
pela Secretaria, de forma a garantir o atendimento da população.

Figura 63 - Ao lado da unidade o conjunto habitacional
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10.7. Recomendações:

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

•

Melhorar a conservação dos banheiros para o público, guarnecendo-os de papel
higiênico, papel toalha, sabão líquido e o repara das partas, subitem 10.1.2.1;

•

Providenciar confecção de sinalização para equipamentos de combate a
incêndio, bem como posicionar os mesmos nos locais apropriados, além da
aquisição de mais extintores, subitem 10.1.2.2

•

Verificar a possibilidade de treinamento de pessoal ao sistema de informática,
subitem 10.1.2.3;

•

Promover a aquisição de novos arquivos de documentação médica, estudando a
possibilidade de aumentar o espaço do setor, subitem 10.1.204;

•

Estudar a possibilidade de aquisição de autoclave para unidade, devido a abaixa
definitiva da anterior, subitem 10.2.2;

•

Promover a retirada de raízes das arvores que estão a ponto de quebrar o
compressor da odontologia, bem como o piso da unidade, subitem 10.1.1;

•

Verificar a possibilidade de contratar mais 02 pediatras, 02 clínicos e 03
enfermeiras para a unidade, subitem 10.2.3;

•

Estudar a possibilidade de transferir a especialidade de ginecologia para salas
que possuem banheiros, subitem 10.2.2;

•

Estudar a possibilidade de separar os serviços de coleta e vacinação em salas
diferentes, subitem 10.2.2;

•

Promover a regularização de itens zerados do estoque de medicamentos,
subitem 10.3.3.
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10.7.

Questionamentos:

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

Esclarecimento quanto à falta de pagamento da digitadora contratada
pela a empresa Qualidade Total Operadora de Recursos Humanos
Ltda, que já está atrasado há 2 meses, segundo informações obtidas
com a Direção da Unidade.

11. 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, 5.6, 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.6; além dos questionamentos relacionados
nos itens 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 8.7, 9.7, 10.7, bem como, observe o apontado no item
10.6.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 12/07/2010.

Walter Ribeiro Cavalcanti
Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 901.802-0

Mauricio Carvalho Ferreira
Assistente - II
Matricula: 40/9000.404-5
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