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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 julho a agosto de 2010 a todos os Postos
de Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 5.3, a saber:

Unidade

Data

Equipe

Posto Dr. Décio do Amaral Filho

13/07/2010

Mauricio e Amâncio

Posto Cesário de Mello

15/07/2010

Posto Prof. Aloysio Amâncio da
Silva

20/07/2010

Posto Enf. Floripes Galdino Pereira

22/07/2010

Posto Ernani de Paiva Ferreira
Braga

27/07/2010

Posto Prof. Waldemar Berardinelli
Chagas

29/07/2010

Posto Drº Baptista Chagas

03/08/2010

Mauricio e Amâncio
Mauricio e Amâncio
Mauricio e Amâncio

Mauricio e Amâncio

Mauricio e Amâncio

Mauricio e Amâncio

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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1. Unidade: PS Drº Décio do Amaral Filho
Data da visita: 13/07/2010

1.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

1.1.1. Ambiente externo:
•

Ausência de placa indicativa.

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

Presença de rachaduras/infiltração/goteiras no teto;

•

Paredes sujas e mal conservadas;

•

Paredes com infiltrações, rachaduras e mofo.

Fig. 01 – Parede suja

Fig. 02 Infiltração no teto

Fig. 03 Parede mal conservada

1.2.2. Ambiente de espera:
•

Insuficiência de assentos;

•

Sanitários sem sabão líquido e papel toalha;

•

Inexistência de fraldário.

Fig. 04 – Insuficiência de assentos

Figuras. 05/06 - Sanitários público e de funcionários sem sabão e papel toalha
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1.2.3. Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de sinalização para equipamento de combate à incêndio;

•

Falta de treinamento para combate à incêndio.

1.2.4. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática.

1.2.5. Setor de documentação médica:
•

Arquivos insuficientes e danificados;

•

O espaço do setor é muito pequeno e não comporta os arquivos necessários para
guardar as fichas médicas.

•

Fichas fora dos arquivos e colocados nos corredores da unidade;

•

Um dos microcomputadores está inoperante.

Fig. 07/ 08 – Gavetas de arquivos nos corredores.

Fig.09 – Espaço do setor pequeno.

1.2.6. Setor de esterilização:
•

Apresentando mofo na parede.

1.2.7. Sala de vacinação/curativo:
•

Apresentando mofo na parede.

Fig. 10 – Parede com mofo

Fig. 11 – Roda pé com mofo e parede mal conservada

3

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

1.3. Consultórios:
1.3.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 11 (especialidades médicas oferecidas: 4 clínicos (02 de
licença médica), 01 dermatologista, 01 ginecologista, 02 pediatras e 01 psiquiatra.
Não médica: 02 fonoaudiologistas, 02 nutricionistas, 02 odontologistas e 03
psicólogas).

•

Dos 11 consultórios, 04 não tem ar condicionado.

1.3.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

A sala onde está localizada a autoclave encontra-se com mofo na parte inferior da
parede;

•

O consultório de psicologia apresenta mofo na parte interna da parede e parede
mal conservada e suja;

•

O consultório de ginecologia apresenta mofo na parte inferior da parede, bem como
há falta de sabão liquido;

•

O consultório de pediatria e clínica não tem sabão liquido;

•

A sala de nutrição encontra-se com infiltração;

•

Na sala de pré-consulta de clínica médica, as paredes estão mal conservadas,
carecendo de uma nova pintura e não possui instalado ar condicionado;

•

A sala de repouso não possui ar condicionado instalado e o basculante está com o
vidro quebrado.

Fig. 12/13/14 – Consultórios de psicologia, ginecologia e clínica médica com paredes mal conservadas e infiltrações
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1.3.3. Pessoal:
•

De acordo com informações da direção, a unidade carece de mais 01 psiquiatra, 01
dermatologista, 02 clínicos e 01 terapeuta ocupacional.

1.4. Farmácia:

1.4.1. Estrutura Física:
•

O espaço do setor é muito pequeno;

•

Não há extintor de incêndio no setor.

Fig. 15 – Espaço do setor muito pequeno.

1.4.2. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 64;

•

Quantidade de itens zerados: 23 (36%).
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1.5. Almoxarifado de materiais:

1.5.1. Estrutura Física:

•

O espaço do setor é muito pequeno e não atende a demanda de material;

•

Há existência de saneantes e inflamáveis armazenados junto com material.

Fig. 16 – Saneantes junto com material.

Fig. 17 - O espaço é muito pequeno.

1.5.2. Higiene e Segurança/Estocagem:

•

Produtos empilhados sem segurança.

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

1.6.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Prosseguir Fornec. de Mão de Obras Efetiva Ltda – ME, contrato
003/2010;

•

Vigilância: Angel´s Segurança e Vigilância Ltda, contrato nº 01/2010;
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•

Limpeza: Guima Conseco Const. Serv. Com. Ltda, não tem cópia do contrato na
unidade;

•

Manutenção Predial: Cemax Administração e Serviços Ltda

1.7. Recomendações:
Em face do exposto,

sugere-se o encaminhamento à SMSDC

das seguintes

recomendações:

•

Verificar a possibilidade de retirada de mofo das paredes dos consultórios de
psicologia e ginecologia, bem como da sala onde fica a autoclave,
melhorando a conservação das paredes com uma nova pintura e colocando
sabão liquido (subitem 1.3.2);

•

Avaliar a necessidade de reparar as infiltrações do teto da sala de nutrição,
bem como melhorar a limpeza das paredes que estão mal conservadas,
carecendo de uma nova pintura (subitem 1.3.2);

•

Estudar o aumento do espaço físico do setor de almoxarifado de material e
farmácia (subitens 1.4.1 e 1.5.1);

•

Verificar a possibilidade de colocar um extintor de incêndio dentro do setor de
farmácia (subitem 1.4.1);

•

Envidar esforços para aumentar o espaço físico da sala de documentação
médica, que é muito pequena não comportando o aumento de mais arquivos
(subitem 1.2.5);

•

Verificar a possibilidade da retirada dos produtos inflamáveis do setor de
almoxarifado, para um lugar adequado (subitem 1.5.1);

•

Avaliar a necessidade de aumento de profissionais da área médica na
unidade (subitem 1.3.3);

•

Analisar a adequação de uma sala para implantação de fraldário, além da
colocação de sabão líquido e papel toalha nos banheiros que atendem ao
público (subitem 1.2.2);

•

Verificar a possibilidade de consertar o micro computador localizado na sala
de documentação médica(subitem 1.2.5);

7

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

1.8. Questionamento:
•

Justificar a falta de medicamentos na unidade(subitem 1.4.2).

2. Unidade: P.S. Cesário de Mello
Data da visita: 15/07/2010
2.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

2.1.1. Área externa:
•

Ausência de placa indicativa;

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

Presença de rachaduras / infiltrações/goteiras no teto (cozinha);

•

Paredes sujas e mal conservadas nos corredores da unidade;

Fig. 18 – Teto com infiltração e goteiras

Fig. 19 – Paredes mal conservadas.
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2.1.2.2. Ambiente de espera:
•

Sanitários públicos mal conservados, sem sabão liquido, papel toalha e
higiênico, porta de um dos boxes com vidro retirado e mictório masculino mal
conservado;

•

Inexistência de fraldário;

•

Insuficiência de assentos para os usuários que em dias de grande demanda
ficam em pé aguardando a consulta.

Fig. 20 - Mictório mal conservado

Fig. 21 – Banheiro sem sabão e azulejos

Fig. 22 – Insuficiência de assentos

mal conservados

2.1.2.3. Sistema de informática:
•

Ausência de ar condicionado.

2.1.2.4. Setor de documentação médica:
•

O setor carece de um espaço maior, já que o mesmo é muito pequeno,
prejudicando a locomoção dos funcionários;

•

Teto com infiltração e reboco caindo;

•

Há necessidade de mais um computador no setor;

•

Ausência de ar condicionado.

Fig. 23 – Teto com infiltração e reboco caindo.
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2.1.2.5. Setor de esterilização/curativo:
•

Insuficiência de espaço;

•

Único acesso para entrada e saída de materiais;

•

Tanque para lavagem mal conservado e inadequado;

•

Ausência de ar condicionado.

Fig. 24 – Tanque de lave pés inadequado e azulejos mal conservados

2.2. Consultórios:

2.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 10 (05 médicos e 04 não médicos);

•

Especialidades oferecidas: clínica médica, pediatria, dermatologia, nutricionista,
serviço

social,

fonoaudiologia,

oftalmologia,

ginecologia,

psicologia

e

psiquiatria.

2.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Dos 10 consultórios, apenas 01 (ginecologia) tem ar condicionado e o mesmo
está mal conservado;
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Fig. 25 – Ar condicionado do consultório de ginecologia mal conservado

2.2.3. Pessoal:
•

A Direção informa a necessidade de mais 3 clínicos gerais. Existem 3.

•

A Direção informa que precisa preencher a vaga de Nutricionista, aberta pelo
falecimento do profissional.

2.3. Almoxarifado de Farmácia:

2.3.1. Estrutura Física:
•

As placas de gesso estão fora do lugar, devido a ventos fortes;

•

O local é muito pequeno;

•

O setor divide o espaço com a dispensação;

•

As prateleiras estão praticamente vazias, por falta de alguns medicamentos;

•

As paredes mal conservadas, precisando de nova pintura.

Fig. 26 – Placa de gesso caída

Fig. 27 – Prateleiras com poucos medicamentos
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2.3.3. Condições de estocagem:
•

Dificuldade de estocagem devido a pouco espaço.

2.3.4. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 182;

•

Quantidade de itens zerados: 50 (27,5%).

2.4. Almoxarifado de materiais:

2.4.1. Estrutura Física:

•

Insuficiência de espaço;

•

Saneantes armazenados junto a outros itens de estoque (papel).

Fig. 28 – Insuficiência de espaço e saneantes junto a outros itens.

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

2.5.1. Serviços continuados:
• Portaria: Prosseguir Fornec. de Mão de Obras Efetiva Ltda – contrato 003/2010;
• Vigilância: Angel Segurança e Vigilância Ltda, contrato nº 01/2010;
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• Limpeza: Guima Conseco Const. Serv. Com. Ltda, não tem cópia do contrato na unidade;
• Manutenção Predial: Cemax Administração e Serviços Ltda

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

Estudar a possibilidade de colocação de placa indicativa ao longo da via (subitem
2.1.1);

•

Promover a eliminação de infiltrações e nova pintura no setor de cozinha(subitem
2.1.2.1);

•

Verificar a possibilidade de melhorar o aspecto das paredes dos corredores da
unidade que estão mal conservadas,bem com de alguns consultórios, com nova
pintura (subitem 2.1.2.1);

•

Verificar a possibilidade de aquisição de novos aparelhos de ar condicionado e sua
instalação nos consultórios e algumas salas da unidade (subitem 2.2.2);

•

Estudar a viabilidade de melhorar a conservação dos banheiros públicos, bem como
a colocação de sabão líquido, papel toalha e higiênico (subitem 2.1.2.2);

•

Estudar a possibilidade de ampliação do espaço dos almoxarifados de material e
farmácia (subitens 2.3.1 e 2.4.1);

•

Estudar a possibilidade de aquisição de um tanque de lave pé em inox e mais
adequado(subitem 2.1.2.5);

•

Estudar a possibilidade de aquisição de mais bancos na área de espera(subitem
2.1.2.2);

2.7. Questionamento:
•

Justificar a falta de medicamentos na unidade(subitem 2.3.4)

•

Providenciar junto a empresa de manutenção a colocação das placas de gesso do
teto que caíram do setor de farmácia, bem com melhorar a conservação das paredes
com uma nova pintura (subitem 2.3.1);
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3. Unidade: PS Prof. Aloysio Amâncio da Silva
Data da visita: 20/07/2010

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

Ausência de placa indicativa na entrada da via de acesso a unidade.

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

Ferragens expostas na base da parede, nos corredores de acesso aos consultórios e
abaixo do escovário;

•

Piso desnivelado (placa) apresentando risco a circulação;

•

As portas dos banheiros dos funcionários, apresentado ferrugens nas bases;

•

Sala de expurgo com piso desnivelado e ferragens expostas na base da parede que é
feita de placa de concreto.

Fig. 29 – Ferragens expostas

Fig. 30 – Pisos desnivelados

Fig. 31 – Ferragens expostas
abaixo do escovário.

3.1.2.2. Ambiente de espera:
•

Insuficiência de assentos em algumas áreas da unidade;

•

Os pisos estão desnivelados e alguns soltos, podendo causar acidentes aos usuários.
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Fig. 32 - Insuficiência de assentos e pisos desnivelados

Fig. 33 – Insuficiência de assentos e pisos soltos

3.1.2.3. Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

3.1.2.4. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática.

3.1.2.5. Setor de documentação médica:
•

O espaço é insuficiente, não sendo possível o aumento de arquivos;

•

Parede solta (placa) próxima ao aparelho de ar condicionado.

Fig. 34 – Parede solta próximo ao ar condicionado no setor de arquivo

3.1.2.6. Setor de esterilização:
•

Insuficiência de espaço;

•

Único acesso para entrada e saída de materiais;

•

Paredes dificultam a limpeza, por serem de placas e existirem lacunas entre elas.
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3.1.2.7. Sala de curativos:
•

Paredes dificultam limpeza, por serem de placas e existirem lacunas entre elas;

•

Tanque para lavagem não é totalmente de inox e sua altura dificulta o profissional a
executar os serviços necessários ao cliente;

•

Ferragens expostas na base das paredes que são feitas de placa de concreto.

Fig. 35 – Tanque de lava pés inadequado

Fig. 36 – Ferragens expostas junto a parede

3.2. Consultórios:
3.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 14 (7 médicos e 7 não médicos).
•

Especialidades

médicas:

Clinica

Médica,

Dermatologia,

Ginecologia,

Homeopatia, Pediatria, Psiquiatria;
•

Especialidades não médicas: Acupuntura,

Fonoaudiologia, Massoterapia,

Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Educação Física.

3.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Sala de pediatria com ferragens expostas na base das paredes, que são feitas de placa
de concreto;

•

As paredes são feitas de placa de concreto e existem lacunas entre elas, dificultando a
limpeza geral das mesmas.
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Fig. 37 - Consultório com ferragens expostas e paredes que dificultam a limpeza.

3.2.3. Pessoal:
•

Necessidade de 1 nutricionista, segundo informação da unidade

3.3 Almoxarifado de Farmácia:

3.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço está causando dificuldade na estocagem;

•

Pouca iluminação no ambiente;

•

Acabamento das paredes, que são feitas de placa de concreto, dificultam a limpeza.

3.3.2. Higiene e segurança:
•

Em dias de chuvas, aparecem alguns roedores;

•

Foi verificada na época a ausência de extintor de incêndio,

•

Não há sinalização para extintores;

•

Há falta de remédios nas prateleiras;

•

Pisos desnivelados.
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Fig. 38 – Falta de remédios nas prateleiras e pisos desnivelados.

3.3.3. Condições de estocagem:
•

Embalagens estão se apoiando em cima de pequenos arquivos de metal, por falta de
paletes.

Fig. 39 - Embalagens apoiadas em pequenos arquivos.

3.3.4. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 139;

•

Quantidade de itens zerados: 13 (9,4%).

3.4. Almoxarifado de materiais:

3.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Acabamento das paredes dificulta a limpeza, por serem feitas de placas de concreto;

•

Pouca iluminação no ambiente.

3.4.2. Higiene e Segurança:
•

Em dias de chuvas, aparecem roedores no local;
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•

Extintor de incêndio fora do local apropriado;

•

Ausência de sinalização para extintores;

•

Caixas em cima de peças de metal substituindo paletes.

Fig. 40 – Caixas estocadas em cima de placa de metal.

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

3.5.1. Equipamentos:
•

02 autoclaves em funcionamento, 01 eletrocardiograma em funcionamento, 02 sonar
fetal em funcionamento, 02 equipos em funcionamento.

3.5.2. Serviços continuados:
•

Vigilância: Angel’s Segurança e Vigilância Ltda – contrato nº 01/2010;

•

Portaria: Prosseguir Fornecimento de Mão de Obras Efetiva Ltda – contrato nº 03/2010;

•

Limpeza: Guima Conseco Const. Serviços Comércio Ltda;

•

Manutenção Predial: Cemax Administradora e Serviços Ltda;

•

Manutenção Odontológica: empresa Barratec.Assistência Técnica de Equipamentos
Ltda.
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3.6 Recomendações:

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

Estudar a viabilidade de colocação de placa indicativa na via de acesso à unidade
(subitem 3.1.1);

•

Providenciar o aumento de assentos em algumas áreas de espera da unidade(subitem
3.1.2.2);

•

Estudar a possibilidade de treinamento de alguns servidores por meio de curso para
combate a incêndio(subitem 3.1.2.3);

•

Envidar esforço no intuito de aquisição ou a construção de um tanque de lava pés, no
setor de curativo, todo em inox e um pouco maior na altura, facilitando os serviços
executados pelo profissional da área(subitem 3.1.2.7);

•

Estudar a possibilidade de lotação de um profissional de nutrição para a unidade que
até o momento está com deficiência nesta área (subitem 3.2.3)

•

Estudar a possibilidade de melhorar a iluminação dos almoxarifados de farmácia e
material, bem como a aquisição de novos paletes (subitens 3.3.1, 3.3.3, 3.4.1 e 3.4.2)

•

Providenciar a colocação de

sinalização para extintores de incêndio em toda a

unidade(subitem 3.3.2);

3.7. Questionamento:
•

Solicitar junto a empresa de manutenção predial a reparação das ferragens que estão
expostas nas bases das paredes dos corredores, das salas, e consultórios da unidade,
bem como nivelar os pisos de concreto e fixar alguns que estão soltos, estudando a
possibilidade de colocação de novos no lugar dos que estão quebrados(subitens
3.1.2.1 e 3.1.2.2);

•

Solicitar a empresa responsável pela manutenção predial, o conserto da parede do
setor de documentação médica, que está solta e com a ferragem exposta (subitem
3.1.2.5);

•

Justificar a falta de medicamentos na unidade (subitem 3.3.4).
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4. Unidade: PS Enfermeira Floripes Galdino Pereira
Data da visita: 22/07/2010
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

4.1.1. Ambiente externo:
•

Ausência de placa indicativa;

•

Placa de piso mal conservada, soltas e com as ferragens expostas, com risco de
acidente;

•

As bases das paredes estão com as ferragens expostas, por serem de placas de
concreto e falta de manutenção ao longo do tempo;

•

Insuficiência de assentos, os usuários ficam em pé, aguardando serem chamados para
as consultas.

Fig. 40 Falta de assentos.

Fig. 41 - Pisos quebrados com ferragens expostas.

4.1.2. Ambiente interno:
4.1.2.1. Área interna/estrutura:
•

Os banheiros para o público estão sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido,
as ferragens na base das paredes estão expostas e com ponto de ferrugens e porta mal
conservada, piso desnivelado por ser feito de placa de concreto;

•

Iluminação insuficiente;

•

Inexistência de fraldário;

•

Um dos bebedouros está quebrado sem condições de conserto.
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Fig. 42 – Ferragens expostas

Fig. 43 – Banheiro sem sabão e papel

Fig. 44 – Bebedouro quebrado

4.1.2.2 Sistema de Combate a incêndios:
•

Falta de treinamento para combate a incêndio.

4.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação dos equipamentos de informática:
•

os computadores foram adquiridos através de doações de alguns órgãos públicos e
apesar de estarem funcionando, são obsoletos e quase não atendem às
necessidades da unidade que teve sua demanda aumentada.

4.1.2.4 Setor de documentação médica
•

Arquivos danificados e insuficientes (todos quebrados e sem gavetas e algumas fichas
sobre cadeiras);

•

Fichas fora dos arquivos;

•

O espaço físico carece de melhorias pois o ambiente é muito pequeno;

•

O ambiente carece de ar condicionado;

Fig. 45 – Armários sem gavetas

Fig. 46 – Armários quebrados

Fig. 47 – Caixas sobre os armários.

.

22

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

4.1.2.5. Sala de vacinação:
•

Os pisos dificultam a limpeza por serem de placas de concreto e estão desnivelados;

•

Revestimento das paredes dificulta limpeza;

•

A sala carece de ar condicionado.

4.1.2.6. Sala de esterilização/curativos:
•

Único acesso para entrada e saída de materiais;

•

As placas do piso dificultam a limpeza e estão desniveladas;

•

Carece de ar condicionado;

•

Tanque para lavagem é pequeno e muito baixo e não há espaço para que o profissional
se acomode para executar os serviços;

•

Teto está com a placa de gesso quebrada não havendo manutenção da mesma.

Fig. 48 – Teto sem placa de gesso

4.1.2.7.

Fig. 49 – Pouco espaço para o serviço

Fig. 50 – Pisos desnivelados

Área/Posto de Coleta:

•

Na parte da tarde é usada como sala de repouso;

•

Paredes dificultam a limpeza;

•

Pisos desnivelados e alguns estão soltos e as ferragens estão expostas;

•

A sala não tem ar condicionado.

Fig. 51 – Pisos desnivelados e ferragens expostas
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4.2. Consultórios:

•

Total de consultórios: 07

•

Especialidades médicas oferecidas: clínica médica, ginecologia e pediatria. Não
médicas: fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social.

.
4.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

A sala de odontologia, com paredes com rachaduras a partir do teto;

•

O consultório de clinica médica além de ser pequeno não possui ar condicionado;

•

A sala de fonoaudiologia apresenta rachaduras e infiltrações no teto;

•

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.

Fig. 52 – Rachadura parede da sala de

Fig. 53 – Pisos mal conservados

Fig. 54 – Infiltração no teto

odontologia
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4.3. Almoxarifado de Farmácia:
•

O espaço é divido com o almoxarifado de material;

•

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

•

Teto mal conservado;

•

Iluminação inadequada.

Fig. 55 – Teto em estado de má conservação

4.3.2. Higiene e segurança:
•

Saneantes armazenados junto a outros itens do estoque.

4.3.3. Medicamentos:
a- Total de itens em estoque: 164;
b- Quantidade de itens zerados: 31 (19%).

4.4. Almoxarifado de materiais:
4.4.1. Estrutura Física:
•

O espaço é dividido com o setor de farmácia;

•

Iluminação inadequada;

•

O setor não tem responsável oficialmente designado.
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4.4.2. Higiene e Segurança:

•

Presença de insetos e roedores.

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

4.5.1. Serviços continuados:
•

Vigilância: Angel’s Segurança e Vigilância Ltda – contrato nº 01/2010;

•

Portaria: Prosseguir Fornecimento de Mão de Obras Efetiva Ltda – contrato nº 03/2010;

•

Limpeza: Guima Conseco Const. Serviços Comércio Ltda;

•

Manutenção Predial: Cemax Administradora e Serviços Ltda;

•

Manutenção Odontológica: empresa Barratec Assistência Técnica de Equipamentos
Ltda.

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
toalha, higiênico, bem como a manutenção das paredes que estão com as ferragens
expostas e enferrujadas e as portas mal conservadas (subitem 4.1.2.1);

•

Providenciar mais assentos para os usuários que estão ficando em pé aguardando a
consulta(subitem 4.1.1);

•

Verificar a possibilidade de aquisição de computadores novos para a unidade, pois os
que lá estão encontram-se em estado precário(subitem 4.1.2.3);

•

Estudar a possibilidade de construir um espaço para a instalação do almoxarifado de
material, que atualmente está junto com o de farmácia, bem como melhorar a
iluminação do setor(subitem 4.1.1);
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•

Providenciar o mas breve possível novos arquivos para o setor, pois os que estão
sendo utilizados, precariamente, estão no fim de suas vidas úteis, bem com a
necessidade de instalação de ar condicionado(subitem 4.1.2.4);

•

Estudar a possibilidade de instalação de ar condicionados nas salas de curativos,
esterilização e vacinação e coletas (subitem 4.1.2.5, 4.1.2.6 e 4.1.2.7);

•

Estudar a possibilidade de aquisição ou construção de outro tanque de lava pés, mais
adequado aos serviços (subitem 4.1.2.6);

•

Providenciar um espaço para a instalação de um fraldário (subitem 4.1.2.1);

4.7. Questionamento:
•

Providenciar junto a empresa de manutenção o reparo dos pisos que estão com as
ferragens exposta e soltos, com risco de acidentes em toda a área externa e interna da
unidade(subitem 4.1.1);

•

Providenciar junto a empresa de manutenção predial, o reparo das rachaduras na sala
de odontologia, o teto da sala de curativo e a infiltração na sala de fonoaudiologia
(subitens 4.1.2.6 e 4.2.2);

•

Justificar a falta de medicamentos na unidade (subitem 4.3.3).

5. Unidade: PS Ernani de Paiva Ferreira Braga
Data da visita: 27/07/2010
5.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

5.1.1. Ambiente externo:
•

Ausência de placa indicativa ao longo da via,

•

Placa mal conservada, com o nome do posto apagado;

•

Área externa mal conservada, com ponto de alagamentos e pisos soltos;

•

As árvores que estão ao redor da unidade, suas raízes estão penetrando por baixo do
piso do posto, tendo como conseqüência o desnivelamento dos mesmos que são de
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concreto, bem como entrando no sistema de esgoto, causando transtorno a
administração e aos usuários;
•

A cerca de metal ao redor da unidade está danificada, presa por madeira.

Fig. 56, 57, 58 e 59 – Raízes das árvores quebrando os pisos, desnivelando-os e soltando-os.

5.1.2. Ambiente interno:
5.1.2.1. Área interna:
•

Os banheiros para o público estão sem papel higiênico, toalha de papel, sabão líquido,
porta mal conservada e piso irregular e a base das paredes com ferragens e ponto de
ferrugem exposto;

•

Iluminação insuficiente;

•

Ventilação insuficiente;

•

Inexistência de fraldário;

•

Sala de expurgo com piso mal conservado;

•

Os pisos da área interna estão com um desnivelamento acentuado e soltos, podendo
causar acidentes aos usuários;

•

Há uma insuficiência de assentos na área de espera, deixando alguns usuários em pé
aguardando consulta;

•

Os banheiros dos funcionários estão mal conservados, tendo um box para cada
banheiro, base das paredes com ferragens e ponto de ferrugem exposto, armários
quebrados e precários.
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Fig.60 – Armário em péssimas condições Fig. 61 – Banheiro inadequado

Fig. 62 – Sala de expurgo mal conservada

5.1.2.2 Sistema 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:
•

Os arquivos encontrados no setor estão muito quebrados, sem gavetas, sem puxadores;

•

Fichas fora dos arquivos, colocadas em cima de cadeiras;

•

O espaço físico é muito pequeno não comportando a aquisição de mais arquivos.

Fig. 63 – Arquivos obsoletos

5.1.2.5. Sala de vacinação:
•

Os Pisos dificultam limpeza e estão desnivelados.

5.1.2.6. Área/Posto de Coleta:
•

Os pisos ainda são os mesmos da época da inauguração e o desgaste é visível, com
alguns já quebrados e desnivelados.
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5.1.2.7. Sala de esterilização/curativos:
•

O acesso é único para a entrada e a saída de materiais;

•

Os pisos dificultam a limpeza por estarem visivelmente desgastados;

•

O tanque para a lavagem é pequeno, baixo e dificulta os serviços do profissional,
também não tem maca para que o usuário possa se acomodar para a lavagem, mas só
uma cadeira de plástico;

•

A sala de curativos estava com o piso sujo.

Fig. 64 – Tanque de lava pés inapropriado

5.2. Consultórios:

5.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 13 (especialidades médicas oferecidas: clinica médica,
ginecologia, pediatra e psicologia.

Não médicas: Fonoaudiologia, Nutrição,

Odontologia, Psicologia e Serviço Social);
.
5.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Consultório da ginecologia, com pisos mal conservados, banheiro com ferragens
expostas e pontos de ferrugem;

•

O consultório de psicologia está com o piso desnivelado, sem ar condicionado e o
esgoto fica em baixo da sala, quando transborda, fica inoperante;

•

Sala de pré-consulta pediátrica sem sabão e sem ar condicionado;

•

Sala onde é feito o exame de eletrocardiograma não tem ar condicionado;

•

Sala de nebulização não tem ar condicionado;
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•

Na sala de odontologia foi verificado que a cuspideira do equipo está quebrada, bem
como o aparelho de foco está com mal contato. As bases das paredes estão com as
ferragens expostas e o ar condicionado não está atendendo à demanda nos períodos
de calor;

•

A sala de imunização está sem sabão e ar condicionado.

Fig. 65 - Pisos desnivelados

Fig. 66 – Parede com ferrugens expostas

5.2.3. Pessoal:
•

De acordo com as informações obtidas na unidade, há necessidade de mais 03
agentes de administração, 01 agente de documentação e 10 auxiliares de
enfermagem.

5.3. Almoxarifado de Farmácia:

5.3.1. Estrutura Física:
•

O espaço é divido com a dispensação;

•

Piso é feito de placa de concreto com desgaste aparente, dificultando sua limpeza;

•

Existe a presença de roedores;

5.3.2. Medicamentos:
c- Total de itens em estoque: 140;
d- Quantidade de itens zerados: 32 (22,9%).
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5.4. Almoxarifado de materiais:
5.4.1. Estrutura Física:
•

O espaço é muito pequeno não atendendo à demanda de material;

•

Iluminação não atende ao espaço do ambiente;

•

O computador está quebrado, dificultando a emissão de pedido de material, que é feito
em outra unidade;

•

O espaço não tem ar condicionado.

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

5.5.1. Serviços continuados:
•

Vigilância: Angel’s Segurança e Vigilância Ltda – contrato nº 01/2010;

•

Portaria: Prosseguir Fornecimento de Mão de Obras Efetiva Ltda – contrato nº 03/2010;

•

Limpeza: Guima Conseco Const. Serviços Comércio Ltda;

•

Manutenção Predial: Cemax Administradora e Serviços Ltda;

•

Manutenção Odontológica: Empresa Barratec Assistência Técnica de Equipamentos
Ltda.

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

Providenciar a colocação de placa indicativa ao longo da via, bem como melhorar o
visual da placa da unidade (subitem 5.11);

•

Envidar esforços no sentido de sanar os pontos de alagamentos na área externa, bem
como a retirada de raízes que estão penetrando por baixo da unidade, causando o
desnivelamento dos pisos e atingindo o esgoto do Posto de Saúde (subitem 5.11);
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•

Verificar a possibilidade de melhorar a manutenção dos banheiros públicos e dos
funcionários, no tocante às ferragens expostas com ponto de ferrugens nas base das
paredes, pisos desnivelados, a possível construção de mais um box , aquisição de
armários novos e a colocação de sabão líquido, papel higiênico (subitem 5.1.2.1);

•

Avaliar a melhoria da iluminação da área interna, na ventilação e na conservação dos
pisos que estão desnivelados e a aquisição de mais assentos na área de espera
(subitem 5.1.2.1);

•

Envidar esforços no sentido de melhorar os equipamentos de informática, bem como
a aquisição de novos arquivos e possível aumento de espaço físico no setor de
documentação médica (subitens 5.1.2.3 e 5.1.2.4);

•

Estudar a possibilidade de melhorar o tanque de lava pés, a aquisição de uma maca e
manter o piso limpo (subitem 5.1.2.7);

•

Estudar a melhoria do espaço do almoxarifado de farmácia, separando-o do setor de
dispensação ( subitem 5.3.1);

•

Estudar a possibilidade de aumento do quantitativo de profissionais (subitem 5.2.3).

5.7. Questionamento:
•

Providenciar a colocação de placa indicativa ao longo da via, bem como melhorar o
visual da placa da unidade (subitem 5.11);

•

Envidar esforços no sentido de sanar os pontos de alagamentos na área externa, bem
como a retirada de raízes que estão penetrando por baixo da unidade, causando o
desnivelamento dos pisos e atingindo o esgoto do Posto de Saúde (subitem 5.11);

•

Verificar a possibilidade de melhorar a manutenção dos banheiros públicos e dos
funcionários, no tocante às ferragens expostas com ponto de ferrugens nas base das
paredes, pisos desnivelados, a possível construção de mais um box , aquisição de
armários novos e a colocação de sabão líquido, papel higiênico (subitem 5.1.2.1);

•

Avaliar a melhoria da iluminação da área interna, na ventilação e na conservação dos
pisos que estão desnivelados e a aquisição de mais assentos na área de espera
(subitem 5.1.2.1);

•

Envidar esforços no sentido de melhorar os equipamentos de informática, bem como
a aquisição de novos arquivos e possível aumento de espaço físico no setor de
documentação médica (subitens 5.1.2.3 e 5.1.2.4);
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•

Estudar a possibilidade de melhorar o tanque de lava pés, a aquisição de uma maca e
manter o piso limpo (subitem 5.1.2.7);

•

Estudar a melhoria do espaço do almoxarifado de farmácia, separando-o do setor de
dispensação ( subitem 5.3.1);

•

Estudar a possibilidade de aumento do quantitativo de profissionais (subitem 5.2.3).

•

Providenciar junto a empresa de manutenção a colocação de novos pisos nas áreas
externa e interna na unidade, bem como sanando a exposição de ferragens e pontos
de ferrugem nas bases das paredes do Posto de Saúde (subitens 5.1.2.5, 5.1.2.6,
5.1.2.7 e 5.22);

•

Justificar a falta de medicamentos na unidade (subitem 5.2.2).

6. Unidade: PS Prof. Waldemar Berardinelli Chagas
Data da visita: 29/07/2010
6.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

6.1.1. Ambiente externo:
•

As árvores em redor da unidade estão com suas raízes penetrando por baixo do piso,
elevando os mesmos e soltando-os, trazendo risco de acidentes para os usuários e
funcionários;

•

Área de espera com insuficiência de assentos e os que existem estão mal conservados;

•

Sanitários públicos estão sem sabão líquido, sem papel toalha e higiênico, sendo que o
banheiro feminino está quebrado;
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•

A unidade não tem um espaço para o fraldário;

•

Os pisos na área de espera estão em sua maioria desnivelados e o desgaste é notório
com ferragens expostas e alguns quebrados;

Fig. 67 – Pisos desnivelados

Fig. 68 – Insuficiência de assentos

Fig. 69 - Desguarnecido de papel

6.1.2. Ambiente interno:
6.1.2.1. Área interna:
•

Banheiros (masculino/feminino) dos funcionários são inadequados, pois não há espaço
suficiente para a troca de roupa, banho, pisos desnivelados, o chuveiro elétrico está
desligado, não há armários

para o feminino e, no masculino, o armário está em

péssimas condições, com ferrugens bem expostas, as bases das paredes estão com
ferragens e ferrugens expostas;
•

A sala usada como copa não tem privacidade para os funcionários, devido estar exposta
aos usuários da unidade, além de ser muito

pequena e não proporciona nenhum

conforto aos funcionários;
•

Os pisos por estarem já desgastados e quebrados dificultam a limpeza;

•

Espaço reservado à direção da unidade está com fios expostos e pisos desnivelados.
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Fig. 70 – Pisos desgastados, quebrados e soltos

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:
•

O setor não utiliza arquivos e sim prateleiras de metal;

•

O espaço físico é bem pequeno e a iluminação é inadequada;

•

Os pisos são mal conservados (placa de concreto);

•

Não tem ar condicionado.

Fig. 71 – Fichas empilhadas

Fig. 72 - Espaço inapropriado

6.1.2.5. Salas de vacinação/esterilização/curativos:
•

As paredes dificultam a limpeza, os pisos estão mal conservados e desnivelados;

•

A iluminação não é adequada;

•

O tanque de lava pés é inadequado, dificultando os serviços;

•

O ar condicionado da sala de curativo está sem o filtro;

•

Não existe separação entre a sala de expurgo e a sala de esterilização, tendo apenas
uma saída.
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Fig. 73 – Tanque de lava pés inapropriado e falta de espaço

6.1.2.6. Área/Posto de Coleta:
•

Não tem ar condicionado;

•

Ponto de ferrugem na base das paredes.

Fig. 74 – Pontos de ferrugem nas bases das paredes

6.2. Consultórios:

6.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 12 (especialidades médicas oferecidas: clinica médica,
dermatologia, ginecologia, pediatria, psiquiatria e tisiologia. Não médica: fisioterapia,
fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social);
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.
6.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

O equipo está com a cuspideira com defeito e o ar condicionado está com defeito não
atendendo a demanda;

•

A sala de clínica médica com fiação exposta;

•

A sala de nebulização com a tomada solta e piso mal conservado;

•

O banheiro do consultório de ginecologia está com ferrugens na base das paredes e
piso desnivelado;

•

A sala de pré-consulta da pediatria não tem ar condicionado, bem como a de adulto;

•

O consultório de psicologia está com fios expostos;

•

A sala onde se realiza o exame de eletrocardiograma está com a tomada fora do lugar
e fios expostos, bem como as bases das paredes com ferragens expostas.

Fig. 75 – Cuspideira com defeito

Fig. 76 - Fios expostos no teto

Fig. 77 - Tomada solta e fio exposto

6.2.3. Pessoal:
•

De acordo com as informações obtidas na unidade, há uma necessidade urgente na
contratação de pessoal administrativo, pois existem funcionários fora de função, como
por exemplo: auxiliar de enfermagem fazendo serviços administrativos.

•

Há uma carência grande no setor administrativo, não existem funcionários de apoio à
direção da unidade. Outros funcionários colaboram ajudando nos serviços, mas é
muito precário.

•

Com o fechamento do Hospital da Croácia, localizado na mesma rua do posto de
saúde, a demanda aumentou em torno de 100% , não sendo possível um atendimento
melhor aos usuários, devido a carência no setor.
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6.3. Almoxarifado de Farmácia:

6.3.1. Estrutura Física:
•

O espaço físico é muito pequeno dificultando o armazenamento de medicamentos.

6.3.2. Higiene e segurança:
•

Saneantes ou inflamáveis armazenados próximos a outros itens do estoque;

•

O setor não tem extintor de incêndio.

6.3.3. Medicamentos:
e- Total de itens em estoque: 207;
f-

Quantidade de itens zerados: 79 (38,2%).

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

O almoxarifado de material está localizado em um pequeno espaço construído ao lado
da unidade, onde há apenas uma saída, o telhado está quebrado, a janela na parte
lateral é fechada apenas por tela e não há vidro para proteger nos dias de chuva, há
falta de segurança, a altura entre o piso e o teto é inadequada, as raízes das árvores
estão penetrando por baixo do piso e a parede está rachada;

•

Não há um funcionário responsável pelo setor, quem faz os pedidos é a administradora
da unidade, por falta de pessoal administrativo;

•

O espaço não é ventilado e não possui ar condicionado;

•

O material é estocado de maneira inapropriada.

Fig. 78 – Tela no lugar de grade Fig. 79 – Paredes rachadas

Fig. 80 - Raízes por baixo do piso Fig. 81 – Estocagem inadequada
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6.4.2. Higiene e Segurança/estocagem:

•

O material está sendo estocado no chão;

•

Não existe extintor de incêndio no local e nem perto;

•

Não existe cobertura próxima

prejudicando o recebimento de material em dias de

chuvas.

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

6.5.1. Serviços continuados:
•

Vigilância: Angel’s Segurança e Vigilância Ltda – contrato nº 01/2010;

•

Portaria: Prosseguir Fornecimento de Mão de Obras Efetiva Ltda – contrato nº 03/2010;

•

Limpeza: Guima Conseco Const. Serviços Comércio Ltda;

•

Manutenção Predial: Cemax Administradora e Serviços Ltda;

•

Manutenção Odontológica: Empresa Barratec Assistência Técnica de Equipamentos
Ltda.

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

Providenciar a retirada de raízes que estão penetrando por baixo do piso da unidade e
envidar esforços no sentido de melhorar a manutenção dos assentos e a possibilidade
de aquisição de outros (subitem 6.1.1);

•

Providenciar o conserto do banheiro público feminino e a colocação de papel toalha,
higiênico e sabão líquido no outro, bem como criar um espaço para o fraldário e a
manutenção dos pisos em

toda a área da unidade trocando os que já estão

quebrados e nivelando os demais (subitem 6.1.1);
•

Estudar a possibilidade de realização de curso de combate a incêndio aos funcionários
da unidade (subitem 6.1.2.2);
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•

Envidar esforços no sentido de melhorar o espaço físico do setor de documentação
médica que está utilizando prateleiras de metal no lugar de arquivos, comprimindo as
fichas uma nas outras, que já estão amarelas, empoeiradas e expostas ao tempo,
precipitando o seu desgaste, bem como a manutenção dos pisos que estão mal
conservados e a colocação de ar condicionado (subitem 6.1.24);

•

Estudar a possibilidade de melhorar o tanque de lava pés ou aquisição de outro e
colocação do filtro do ar condicionado, bem como fazer a devida separação entre a
área limpa e suja no setor de esterilização (subitem 6.1.2.5);

•

Melhorar o ambiente na sala de coleta, reparando as ferragens expostas com
ferrugens na base das paredes e a colocação de ar condicionado (subitem 6.1.2.6);

•

Providenciar o conserto da cuspideira e o ar condicionado da sala de odontologia,
reparar as ferragens expostas com ferrugens em alguns consultórios, a retirada da
fiação expostas nas salas de clínica médica, psicologia e a sala de eletrocardiograma,
bem como nivelar os pisos (6.2.2);

•

Estudar a possibilidade de contratação de pessoal administrativo, no sentido de
melhorar o atendimento em alguns setores da unidade e a lotação dos funcionários
que estão fora de função em suas devidas áreas de atuação (subitem 6.2.3);

•

Estudar a possibilidade de aumentar o espaço físico do almoxarifado de farmácia, que
está dificultando o armazenamento de material recebido e a colocação de extintor de
incêndio no setor (subitem 6.3.1);

6.7. Questionamento:

•

Providenciar junto a empresa de manutenção

melhores

condições de uso dos

banheiros dos funcionários masculinos / feminino, no sentido de aumentar o espaço, a
manutenção das ferragens expostas com ferrugens, a colocação de pisos novos,
armários novos e chuveiros em condições de uso, bem como a melhoria na copa dos
mesmos que ficam expostas aos usuários, tirando toda privacidade no horário de
almoço (subitem 6.1.2.1);
•

justificativa quanto a falta de medicamentos na unidade (subitens 6.3.3);
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•

Providenciar junto a empresa de manutenção, melhorias urgentes no almoxarifado de
material, no sentido de colocar telhas novas no lugar das quebradas, colocação de
janelas no lugar das telas de arame, a retirada das raízes que estão penetrando por
baixo do piso, manutenção da parede que está rachada e a colocação de extintores de
incêndio tanto no interior do setor como na área externa próxima ao local, bem como
melhorar a ventilação (subitem 6.4.1).

7. Unidade: PS Dr. João Baptista Chagas
Data da visita: 03/08/2010

7.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

7.1.1. Ambiente externo:
•

Falta da placa indicativa ao longo da via;

•

A área próxima à placa da unidade, está mal conservada, com mato alto, necessitando
de capina;

•

Inexistência de fraldário;

•

Há poucos assentos na unidade e os que existem são de madeira e outros de cimento,
sendo que já estão com aparente desgaste;

•

A cobertura instalada na área de espera, em tempo de chuva permite grande quantidade
de goteiras;

•

A tomada elétrica onde está ligado o bebedouro, encontra-se fora do lugar com a fiação
exposta;

•

A tampa da cisterna está com ferrugens e precisa de conservação.
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Fig. 82 – A área de espera insuficiência de assentos

7.1.2. Ambiente interno:
7.1.2.1. Área interna:
•

A unidade possui dois banheiros públicos, sendo que um foi desativado, na época que a
unidade atendia 24 horas, para dar lugar a um mortuário.

No outro banheiro foi

verificada a inexistência de papel higiênico, toalha e sabão líquido. A maçaneta está
quebrada, o registro de água vazando e a porta mal conservada;
•

As paredes do corredor interno da unidade apresentam rachaduras nas paredes.

Fig. 83 – Mortuário

Fig. 84 – Registro com vazamento

Fig.85 - Parede com rachaduras

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;
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•

O espaço físico é muito pequeno;

•

As paredes apresentam rachaduras;

•

O ar condicionado está funcionando precariamente.

Fig. 86 – Arquivos obsoletos

Fig. 87 – Fichas sobre os arquivos

7.1.2.5. Sala de vacinação/curativos:
•

O tanque de lava pés é feito de granizo e a cuba de aço inox , entretanto a sua altura é
pequena dificultando o trabalho do profissional;

•

Não há espaço para que a maca fique na posição adequada para que o paciente possa
ser tratado, desta forma é usada uma cadeira comum para os serviços.

Fig. 88 – Tanque inapropriado

Fig. 89 - Espaço inapropriado com uso de cadeira

7.2. Consultórios:

7.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 07 (especialidades médicas oferecidas: clinica médica,
cardiologia, ginecologia, pediatria. Não médica: massoterapia, nutrição, odontologia,
psicologia e serviço social);

.
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7.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Na sala de imunização está faltando reparar o reboco da parede;

•

Sala de clínica médica não tem ar condicionado;

•

Vestuário feminino está com o ventilador de teto com defeito e fiação exposta;

•

A sala de eletrocardiograma não tem ar condicionado;

•

A sala de pediatria está com rachadura na parede;

•

A sala onde fica a autoclave é pequena e os serviços de selagem são feitos no
corredor da unidade;

•

A sala de enfermagem está com a parede apresentando rachaduras;

•

A sala de reuniões não tem ar condicionado;

•

A sala de procedimento e repouso o ar condicionado instalado é velho e já não atende
a demanda.

Fig. 90 – Falta de pintura no teto/parede

Fig. 91 – Ar condicionado precário

7.2.3. Pessoal:
•

De acordo com as informações obtidas na unidade há uma carência acentuada de
profissionais na área de pediatria.

7.3. Almoxarifado de Farmácia:
•

O setor tem implantado o sistema SIGMA;

•

Em uma das paredes está precisando ser retirada a infiltração localizada perto do ar
condicionado.
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Fig. 92 – infiltração na parede próxima ao ar condicionado

7.3.3. Medicamentos:
g- Total de itens em estoque: 203;
h- Quantidade de itens zerados: 116 (57,2%).

7.4. Almoxarifado de materiais:

7.4.1. Estrutura Física:
•

O espaço é bem pequeno;

•

Não tem ar condicionado.

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

7.5.1. Serviços continuados:
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•

Vigilância: Hopvig Vigilância e Segurança Ltda;

•

Limpeza: Lido Serviços Gerais Ltda;

•

Manutenção predial: LM Engenharia Ltda;

•

Manutenção da autoclave: STTR Industria e Comércio Ltda;

•

Manutenção dos equipos: TX Comércio de Produtos Áudio Ltda.

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

Providenciar a placa indicativa ao longo da via, bem como a capina do terreno,
próximo a placa da unidade (subitem 7.1.1);

•

Providenciar um espaço para o fraldário, bem como a manutenção da tampa da
cisterna (subitem 7.1.1);

•

Envidar esforços no sentido de adquirir novos assentos e a manutenção dos demais,
bem como melhorar a cobertura da área externa que está apresentando goteiras em
vários lugares, em dia de chuva e o conserto da tomada elétrica (subitem 7.1.1);

•

Providenciar a manutenção do banheiro público, consertando a maçaneta, registro de
água, a porta quebrada e a colocação de papel toalha, higiênico, sabão líquido, bem
como ativar o outro banheiro, que se encontra inutilizado (subitem 7.1.2.1);

•

Envidar esforços no sentido de aquisição de novos armários e um ar condicionado,
bem como a manutenção da parede que está com rachaduras (subitem 7.1.2.3);

•

Envidar esforços no sentido de melhorar o tanque de lava pés, bem como aquisição de
uma maca menor para acomodar o usuário (subitem 7.1.2.5);

•

Envidar esforços no sentido de consertar o ventilador de teto no vestiário feminino,
bem como providenciar um local apropriado para os serviços de selagem, como
também, aquisição de um ar condicionado melhor para a sala de procedimentos e
repouso (subitem 7.2.2);

•

Envidar esforços no sentido de se contratar profissional na área de pediatria, conforme
solicitado pela direção (subitem 7.2.3);

•

Sanar a infiltração da parede próxima ao ar condicionado (subitem 7.3);
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•

Envidar esforços no sentido

de instalar um aparelho de ar condicionado no

almoxarifado de material (subitem 7.4.1).

7.7. Questionamento:
•

Providenciar a manutenção das paredes do corredor interno que estão com
rachaduras aparentes (subitem 7.1.2.1);

•

Providenciar a manutenção das paredes do consultório da pediatria e a sala de
enfermagem, que estão com as paredes rachadas (subitem 7.2.2);

•

Justificar a falta de medicamentos, acentuada, na unidade (subitem 7.3.3);

8.0. 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,
4.6, 5.6, 6.6, 7.6, bem como dos questionamentos dos itens 1.8, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7 e 7.7.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 13/08/2010.

Amâncio Fernandes Pulcherio
Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 901.368-1

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