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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 agosto de 2010 a todos os Postos
de Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 1, a saber:

Unidade

Data

Equipe

PS Mangueira

05/08/2010

Jones Flexa e Claudio Andrade

CMS Ernani Agrícola

10/08/2010

Jones Flexa e Claudio Andrade

CMS Marcolino Candau

12/08/2010

Jones Flexa e Claudio Andrade

CMS Ernesto Zeferino Timbau

17/08/2010

Jones Flexa e Cláudio Andrade

CMS José Messias do Carmo

19/08/2010

Jones Flexa e Cláudio Andrade

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

1. Unidade: PS Mangueira
Data da visita: 05/08/2010
Preliminarmente, cabe destacar que esta unidade é uma exceção dentro da rede
municipal pela forma como é administrada, pois se localiza dentro das instalações da Vila
Olímpica da Mangueira e faz parte de um convênio da SMSDC com o Grêmio Recreativo
Escola de Samba da Mangueira (GRESAM), sendo por esta administrada com recursos
municipais, de modo que todos os profissionais lotados são contratados pela Mangueira.
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1.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
1.1.1. Ambiente de espera:
• sanitários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;
• inexistência de fraldário.
1.1.2. Setor de documentação médica:
• arquivos danificados.
1.1.3. Setor de esterilização:
• insuficiência de espaço, não havendo expurgo.
1.1.4. Sala de curativo/ vacinação/ coleta:
• não existe um espaço específico para cada uma destas 03 atividades, de
modo que as instalações da área são utilizadas para realização e remoção de
curativos, vacinação e coleta de materiais para exames;
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador para as vacinas.
1.2. Consultórios:
1.2.1. Identificação:
• total de consultórios: 05 (03 médicos e 02 não médicos);
• especialidades oferecidas: clínica médica, ginecologia, pediatria, odontologia e
nutrição.
1.2.2. Estrutura física, equipamentos e higiene:
• ausência de biombo (Ginecologia);
• fornecimento insuficiente de rouparia (todos).

Senhor Inspetor Setorial,

Figura 1 - Consultório de ginecologia sem biombo
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1.3. Farmácia:
• ausência de farmacêutico.
1.3.1. Sistema de controle utilizado:
• SIGMA.
O controle de registro de medicamento é feito através de ficha de prateleira, haja vista
que o SIGMA, apesar de instalado, não é usado devido a um problema operacional do
mesmo.
1.3.2. Estrutura física, equipamentos e higiene:
• ausência de sistema de combate a insetos e roedores;
• embalagens em contato direto com solo ou parede;
• temperatura do ambiente não é controlada.
1.3.3. Medicamentos:
• total de itens em estoque: 124;
• quantidade de itens zerados: 93 (75%).

Figura 2 - Embalagens em contato direto com ou parede

1.4. Almoxarifado de materiais:
1.4.1. Sistema de controle utilizado:
• SIGMA.
O controle de registro de medicamento é feito através de ficha de prateleira, haja vista
que o SIGMA, apesar de instalado, não é usado devido a um problema operacional do
mesmo.
1.4.2. Estrutura física, equipamentos e higiene:
• embalagens em contato direto com solo.
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Figura 3 - Embalagens em contato direto com solo

1.5. Serviços continuados disponíveis:
Como esta unidade é administrada pelo GRESAM e está localizada no interior da Vila
Olímpica da Mangueira, os serviços de limpeza, manutenção predial e vigilância são
prestados pelo pessoal da própria Vila Olímpica.
1.6. Equipamentos ausentes:
• ultrassom;
• raios x.
1.7. Exames realizados fora da unidade:
• raios x;
• análises clínicas;
• ultrassom;
• mamografia.
1.8. Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
• promover a instalação de placa indicativa (subitem 1.1);
• providenciar sabão líquido, papel toalha e papel higiênico para os sanitários, bem
como fraldário, (subitem 1.2);
• promover o conserto dos arquivos danificados (subitem 1.3);
• promover adequação da sala de esterilização (subitem 1.4);
• promover adequação da estocagem das vacinas (subitem 1.5);
• providenciar biombo para o setor de ginecologia e fornecimento adequado de
rouparia para todos os consultórios (subitem 1.6);
• promover melhorias nos almoxarifados da farmácia, bem como no almoxarifado de
materiais (subitens 1.7 e 1.8);
• promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos (subitem
1.3.3);
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1.9. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC do seguinte
questionamento:
• se pronunciar acerca da possibilidade de aquisição e instalação de equipamentos
considerados básicos como ultrassom e raios x (subitem 1.6).

2. Unidade: CMS Agrícola
Data da visita: 10/08/2010
2.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
2.1.1. Área externa:
• lixo armazenado em local inadequado.

Figura 4 - Lixo armazenado em local inadequado

2.1.2. Área Interna:
• presença de infiltrações no teto;
• janelas mal conservadas.

Figura 5 - Janelas mal conservadas

Figura 6 - Infiltrações no teto
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2.2. Ambiente de espera:
• sanitários sem sabão líquido e sem papel toalha.

Figura 7 - Sanitários sem sabão líquido e sem papel toalha

2.3. Sistema de combate a incêndios:
• equipamentos de combate a incêndios fora da validade.
2.4. Sistema de informática:
• inadequação de equipamentos de informática;
• falta de pessoal apto.
2.5. Setor de documentação médica:
• arquivos insuficientes;
• fichas fora dos arquivos;
• arquivos danificados;
• falta de espaço.

Figura 8 - Arquivos insuficientes

Figura 9 - Arquivos insuficientes
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2.6. Setor de esterilização:
• insuficiência de espaço, não havendo expurgo;
• único acesso para entrada e saída de materiais.
2.7. Sala de vacinação:
• inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas.
2.8. Consultórios:
2.8.1. Identificação:
• total de consultórios: 18 (13 médicos e 05 não médicos);
• especialidades oferecidas: clinica médica, pediatria, ginecologia, pneumologia,
dermatologia, psiquiatria, epidemiologia, homeopatia, nutricionista, serviço
social, psicologia, odontologia e acupuntura.
2.8.2. Estrutura física, equipamentos e higiene:
• tetos com infiltrações;
• paredes com rachaduras, infiltrações ou mofo.
2.8.3. Pessoal:
Foi informada a necessidade de mais 08 profissionais de saúde (03 clínicos, 01
pediatra, 01 infectologista, 01 farmacêutico, 01 nutricionista e 01 assistente social).

Figura 10 – Infiltrações na pediatria

Figura 11 – Infiltrações na nutrição

2.9. Almoxarifado de Farmácia:
2.9.1. Estrutura física, higiene e segurança:
• dificuldade de acesso;
• insuficiência de espaço;
• tetos e paredes com infiltrações;
• extintores fora do prazo de validade.
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2.9.2. Condições de estocagem
• embalagens em contato direto com parede.
2.9.3. Medicamentos:
• total de itens em estoque: 263;
• quantidade de itens zerados: 180 (68%).

Figura 12- Infiltração no teto da farmácia

2.10. Almoxarifado de materiais:
2.10.1. Estrutura física, higiene e segurança:
• insuficiência de espaço;
• extintores fora do prazo de validade.
2.11. Serviços continuados:
• Portaria: não existe empresa contratada;
• Limpeza: CNS – Nacional de Serviços Ltda: a qualidade do serviço é regular;
• Manutenção predial: Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda: a qualidade
do serviço é insatisfatória.
Cabe destacar que, em geral, no que tange ao controle dos mesmos, não há cópia dos
contratos e dos projetos básicos na unidade.
2.12. Equipamentos ausentes:
• ultrassom;
• raios x.
2.13. Exames realizados fora da unidade:
• raios x;
• análises clínicas;
• ultra som;
• mamografia.
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2.14. Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
• estudar a viabilidade de mudar a localização das lixeiras, as quais estão em local de
fácil acesso pelos usuários (subitem 2.1);
• promover o conserto do telhado da unidade de modo a eliminar as infiltrações
verificadas em todos os andares da unidade, bem como a limpeza de tetos e
paredes dos corredores e salas (subitens 2.2, 2.8 e 2.9);
• promover melhorias nos sanitários destinados aos usuários (subitem 2.2);
• realizar a manutenção dos equipamentos de combate a incêndios (subitem 2.3, 2.9
e 2.10);
• promover adequação dos equipamentos de informática e treinamento de pessoal
para o uso dos mesmos (subitem 2.4);
• estudar a viabilidade de ampliação do setor de documentação médica e manutenção
ou troca de arquivos defeituosos (subitem 2.5);
• estudar a viabilidade de ampliação do setor de esterilização (subitem 2.6);
• estudar a viabilidade de implantar sistema alternativo de energia para o estoque de
vacinas (subitem 2.7);
• estudar a viabilidade de ampliação dos almoxarifados de farmácia e de materiais e
promover a adequação dos mesmos (subitens 2.9 e 2.10);
• promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos (subitem
2.9);
• remeter cópias dos contratos e dos projetos básicos referentes aos serviços
continuado para a unidade (subitem 2.12);
2.15. Questionamentos:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC do seguinte
questionamento:
• se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de serviço de
portaria (subitem 2.11);
• se pronunciar quanto à inadequação dos serviços de manutenção predial prestados
pela empresa Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda (subitem 2.11);
• se pronunciar acerca da possibilidade de aquisição e instalação de equipamentos
considerados básicos como ultrassom e raios X (subitem 2.12).

3. Unidade: CMS Marcolino Candau
Data da visita: 12/08/2010
Inicialmente, cabe ressaltar que o edifício visitado pertence à UFRJ, de modo que a
unidade em comento o utiliza por meio de um Convênio de Cooperação Mútua, assinado em
15/12/1992, entre a SMSDC e a UFRJ, o qual determina que cabe à Prefeitura “manter a
infra-estrutura do prédio e suas paredes em perfeito estado de conservação”, contudo, o
mesmo será transformado em unidade do Programa de Saúde da Família – PSF, devendo o
CMS ser transferido para outro local ainda não definido.
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3.1.

Avaliação do estado de conservação da unidade:

3.1.1. Área interna:
• iluminação insuficiente e ventilação insuficiente;
• piso mal conservado, dificultando a limpeza e representando risco à circulação;
• presença de rachaduras/infiltrações/goteiras no teto;
• paredes com infiltrações, rachaduras ou mofo;
• paredes sujas ou mal conservadas;
• janelas e portas mal conservadas.

Figura 13 – Piso mal conservado

Figura 14 – Infiltrações

3.2. Ambiente de espera:
• sanitários mal conservados e sem sabão liquido, papel toalha e higiênico;
• bebedouros fora de funcionamento;
• inexistência de fraldário.

Figura 15 – Sanitário sem sabão
liquido, papel toalha e higiênico

Figura 16 – Sanitário mal conservado
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3.3. Sistema de informática:
• inadequação dos equipamentos de informática;
• problemas de acesso à internet.
3.4. Setor de documentação médica:
• arquivos danificados e insuficientes;
• fichas fora dos arquivos;
• falta de espaço.

Figura 17 – Fichas fora dos arquivos

Figura 18 – Porta de acesso mal conservada

3.5. Setor de esterilização:
• insuficiência de espaço, não havendo expurgo;
• único acesso para entrada e saída de materiais.
3.6. Sala de curativos/ coleta:
• não há sala de curativos nem de coleta.
3.7. Sala de vacinação:
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
3.8. Consultórios:
3.8.1. Identificação:
• total de consultórios: 20 (13 médicos e 07 não médicos);
• consultórios com restrição de uso: 03 (dermatologia, pediatria e odontologia).
• especialidades oferecidas: clínica médica, dermatologia, ginecologia/obstetrícia,
pediatria, epidemiologia, infectologia, pneumologia, tisiologia, homeopatia,
fonoaudiologia, massoterapia, terapia ocupacional, nutrição, odontologia,
psicologia e serviço social.
3.8.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
• climatização insuficiente;
• ausência de ar condicionado;

11

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

•
•
•
•

piso mal conservado;
tetos com infiltrações ou goteiras;
paredes com rachaduras, infiltrações e mofo;
paredes sujas ou mal conservadas.

Figura 19 – Teto na dermatologia

Figura 21 – Teto na pediatria

Figura 20 – Parede na odontologia

Figura 22 – Teto na homeopatia

3.9. Almoxarifado de Farmácia:
3.9.1. Medicamentos:
• total de itens em estoque: 236;
• quantidade de itens zerados: 171 (72%).
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3.10. Almoxarifado de materiais:
3.10.1. Estrutura física:
• dificuldade de acesso ao almoxarifado;
• insuficiência de espaço.
3.11. Serviços continuados:
• Portaria: Não há empresa contratada;
• Limpeza: CNS – Nacional de Serviços Ltda: a qualidade do serviço é regular;
• Manutenção predial: Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda: a qualidade do
serviço prestado e o tempo de resposta à requisição do mesmo são insatisfatórias.
Cabe destacar que, em geral, no que tange ao controle dos mesmos, não há cópia dos
contratos e dos projetos básicos na unidade.
3.12. Equipamentos ausentes:
• ultrassom;
• raios x.
3.13. Exames realizados fora da unidade:
• raios x;
• análises clínicas;
• ultrassom;
• mamografia.
Cabe destacar a informação de dificuldade de marcação de exames de ultrassom, em
especial transvaginais, e oftalmológicos.
3.14. Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
• promover o conserto do telhado de modo a eliminar as infiltrações verificadas em
praticamente toda a unidade, bem como a limpeza de paredes dos corredores e
salas;
• promover melhorias no piso de praticamente toda a unidade, o qual dificulta a
limpeza e representa, em alguns locais, risco à circulação de funcionários e
usuários;
• promover melhorias na iluminação de praticamente toda a unidade;
• promover melhorias no ambiente de espera e nos sanitários destinados aos
usuários (subitem 3.2);
• promover adequação dos equipamentos de informática e melhoria no acesso à
internet (subitem 3.3);
• estudar a viabilidade de ampliação do setor de documentação médica e promover
manutenção ou troca de arquivos defeituosos (subitem 3.4);
• estudar a viabilidade de ampliação do setor de esterilização (subitem 3.5);
• estudar a viabilidade de implantação de sistema alternativo de energia para o
estoque de vacinas (subitem 3.7);
• promover a instalação e conserto dos aparelhos de ar condicionado (subitem 3.8);
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•
•
•

promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos (subitem
3.9);
estudar a viabilidade de ampliação do almoxarifado de materiais e promover a
adequação do mesmo (subitem 3.10);
remeter para a unidade cópias dos contratos e dos projetos básicos referentes a
todos os serviços continuados (subitem 3.11).

3.15. Questionamentos:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
• se pronunciar quanto à inexistência na unidade de sala de curativos e de coleta
(subitem 3.6);
• se pronunciar quanto à impossibilidade de uso dos consultórios de dermatologia,
pediatria e odontologia (subitem 3.8);
• se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de serviço de
portaria (subitem 3.11);
• se pronunciar quanto à inadequação dos serviços de manutenção predial prestados
pela empresa Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda (subitem 3.11).
• se pronunciar acerca da possibilidade de aquisição e instalação de equipamentos
considerados básicos como ultrassom e raios X (subitem 3.12).
• se pronunciar quanto à alegada dificuldade de marcação pelo SISREG de exames
de ultrassom, em especial transvaginais, e oftalmológicos (subitem 3.13);

4. Unidade: CMS Ernesto Zeferino Timbau
Data da visita: 17/08/2010
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
4.1.1. Área interna – ambiente e estrutura:
• dificuldade de acesso para deficientes e idosos, pois a rampa existente não
chega aos andares superiores;
• paredes sujas ou mal conservadas;
• teto com infiltrações.
4.2. Ambiente de espera:
• sanitários mal conservados;
• sanitários sem sabão líquido, ou sem papel toalha, ou sem papel higiênico;
• insuficiência de assentos;
• ventilação insuficiente.
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Figura 23 - Paredes mal conservadas

Figura 24 - Sanitários mal conservados e sem
sabão líquido, papel toalha e papel higiênico

4.3. Sistema de informática:
• falta de pessoal apto;
• problemas de acesso à internet.
4.4. Setor de documentação médica
• arquivos danificados e insuficientes;
• fichas fora dos arquivos;
• falta de espaço físico.

Figura 25 - Arquivos danificados e insuficientes

.
4.5. Setor de esterilização:
• insuficiência de espaço, não havendo expurgo;
• único acesso para entrada e saída de materiais.
4.6. Sala de vacinação:
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
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4.7. Consultórios:
4.7.1. Identificação:
• total de consultórios: 30 (19 médicos e 11 não médicos);
• especialidades oferecidas: clínica médica, dermatologia, hansenologia,
ginecologia/obstetrícia,
pediatria,
otorrinolaringologia,
psiquiatria,
epidemiologia, infectologia, pneumologia, homeopatia, enfermagem,
fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, odontologia, psicologia e serviço
social.
.
4.7.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
• ausência de ar condicionado (01 dermatologia e 01 otorrinolaringologia)
• ausência de banheiro (01 de ginecologia).

Figura 26 - Ausência de ar condicionado na otorrinolaringologia

4.7.3. Pessoal:
De acordo com as informações obtidas, existe a demanda de 02 clínicos gerais, 01
ginecologista e 01 cardiologista.
4.8. Almoxarifado de Farmácia:
4.8.1. Medicamentos:
• total de itens em estoque: 210;
• quantidade de itens zerados: 106 (50%).
4.9. Almoxarifado de materiais:
4.9.1. Estrutura física, higiene e segurança:
• insuficiência de espaço;
• teto mal conservado.
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Figura 27 - Teto mal conservado no almoxarifado de materiais

4.10. Serviços continuados:
• Portaria: não existe empresa contratada;
• Manutenção predial: Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda: a qualidade
do serviço prestado e o tempo de resposta à requisição do mesmo são
insatisfatórias.
Cabe destacar que, em geral, no que tange ao controle dos mesmos, não há cópia dos
contratos e dos projetos básicos na unidade.
4.11. Equipamentos ausentes/ quebrados:
• ultrassom;
• raios x;
• cabine de audiometria.
A unidade possui 02 equipamentos de sonar fetal , porém ambos não possuem contrato
de manutenção e, na data da visita, estavam fora de uso por estarem quebrados.
4.12. Exames realizados fora da unidade:
• raios x;
• análises clínicas;
• ultra som;
• mamografia.
4.13. Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
• promover o conserto do telhado da unidade de modo a eliminar as infiltrações
verificadas, bem como a limpeza de paredes dos corredores e salas (subitem 4.1);
• estudar a viabilidade de instalação de elevador de modo a facilitar o acesso de
idosos e deficientes (subitem 4.1);
• promover melhorias no ambiente de espera e nos sanitários destinados aos
usuários (subitem 4.2);
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•
•
•
•
•
•
•
•

promover melhoria no acesso à internet dos equipamentos de informática e
treinamento de pessoal para o uso dos mesmos (subitem 4.3);
estudar a viabilidade de ampliação do setor de documentação médica e manutenção
ou troca de arquivos defeituosos (subitem 4.4);
estudar a viabilidade de ampliação do setor de esterilização (subitem 4.5);
estudar a viabilidade de implantar sistema alternativo de energia para o estoque de
vacinas (subitem 4.6);
promover a instalação e conserto dos aparelhos de ar condicionado (subitem 4.7);
estudar a viabilidade de ampliação dos almoxarifados de farmácia e de materiais e
promover a adequação dos mesmos (subitens 4.8 e 4.9);
promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos (subitem
4.8);
remeter cópias dos contratos e dos projetos básicos referentes a todos os serviços
continuados (subitem 4.10).

4.14. Questionamentos:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
• se pronunciar quanto à alegada demanda de profissionais médicos (subitem 4.7);
• se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de serviço de
portaria (subitem 4.10);
• se pronunciar quanto à inadequação dos serviços de manutenção predial prestados
pela empresa Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda (subitem 4.10);
• se pronunciar quanto à possibilidade de aquisição e instalação de equipamentos
considerados básicos como ultrassom, raio X e cabine de audiometria (subitem
4.11);
• se pronunciar quanto à ociosidade de 01 dos 02 equipamentos de sonar fetal da
unidade, que está fora de uso devido à ausência de contrato de manutenção
(subitem 4.11).

5. Unidade: CMS José Messias do Carmo
Data da visita: 19/08/2010
5.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
5.1.1. Área externa:
• placa mal conservada;
• dificuldade de acesso para deficientes.
5.1.2. Área interna:
• piso dificulta limpeza;
• piso representando risco à circulação;
• iluminação insuficiente.
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Figura 28 - Placa externa mal conservada

Figura 29 - Piso com risco de acidente

5.2. Ambiente de espera:
• insuficiência de assentos;
• sanitários sem sabão líquido e sem papel toalha;
• inexistência de bebedouros;
• inexistência de fraldário.
5.3. Sistema de combate a incêndios:
• equipamentos de combate a incêndios fora da validade.

Figura 30 – Ausência de bebedouro

Figura 31 – Extintores fora da validade

5.4. Sistema de informática:
• inadequação dos equipamentos de informática;
• problemas de acesso à internet.
5.5. Setor de documentação médica:
• arquivos danificados;
• piso representando risco à circulação.
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5.6. Setor de esterilização:
• insuficiência de espaço;
• piso dificulta limpeza.
5.7. Sala de vacinação:
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• piso dificulta limpeza.
5.8. Posto de coleta:
• não há.
5.9. Consultórios:
5.9.1. Identificação:
• total de consultórios: 14 (09 médicos e 05 não médicos);
• especialidades
oferecidas:
clínica
médica,
dermatologia,
ginecologia/obstetrícia, pediatria, epidemiologia, pneumologia, fonoaudiologia,
nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.
5.9.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
• climatização insuficiente;
• piso dificulta a limpeza;
• estrutura das paredes dificulta a limpeza;
• fiação elétrica exposta;
• ausência de ar condicionado;
• armários para medicamentos sem chave;

Figura 32 – Fiação exposta na clínica médica

Figura 33 – Ar condicionado fora de uso

Ademais, embora não tenha sido verificado na visita, foi informado que o fornecimento
de rouparia pela SMSDC está deficiente.
5.9.3. Pessoal:
De acordo com as informações obtidas, existe a demanda de 02 clínicos gerais, 01
ginecologista e 01 infectologista.
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5.10. Almoxarifado de Farmácia:
5.10.1.

Estrutura física, higiene e segurança:
• insuficiência de espaço;
• piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos à segurança;
• instalações elétricas expostas;
• iluminação inadequada;
• extintores fora do prazo de validade;
• embalagens em contato direto com solo ou parede.

Figura 34 – Embalagens em contato com solo

5.10.2.

5.11.

Medicamentos:
• total de itens em estoque: 182;
• quantidade de itens zerados: 82 (45%).

Almoxarifado de materiais:

5.11.1.

5.12.

Figura 35 – Instalações elétricas expostas

Estrutura física, higiene e segurança:
• insuficiência de espaço;
• piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos à segurança;
• iluminação inadequada;
• extintores fora do prazo de validade.

Serviços continuados:
• Portaria: não existe empresa contratada;
• Manutenção predial: Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda: a qualidade
do serviço prestado e o tempo de resposta à requisição do mesmo são
insatisfatórias.

Cabe destacar que, em geral, no que tange ao controle dos mesmos, não há cópia
dos contratos e dos projetos básicos na unidade.
Também foi informada grande dificuldade enfrentada pela unidade em manter os
aparelhos de ar condicionado funcionando com recursos do Sistema Descentralizado de
Pagamentos - SDP, haja vista a retirada dos mesmos do objeto do contrato de manutenção
predial.
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5.13.

Equipamentos ausentes/ quebrados:
• ultrassom;
• raios x

A unidade possui 02 equipamentos de sonar fetal, porém ambos não possuem
contrato de manutenção e, na data da visita, 01 estava fora de uso por estar quebrado.
5.14.

Exames realizados fora da unidade:
• raios x;
• análises clínicas;
• ultrassom;
• mamografia.

5.15.

Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
• promover melhorias no piso de praticamente toda a unidade, o qual dificulta a
limpeza e representa, em alguns locais, risco à circulação de funcionários e
usuários;
• promover melhorias na iluminação de praticamente toda a unidade;
• promover conserto da placa externa da unidade (subitem 5.1);
• estudar a viabilidade de instalação de rampa de acesso para idosos e deficientes
(subitem 5.1);
• promover melhorias no ambiente de espera e nos sanitários destinados aos
usuários (subitem 5.2);
• promover manutenção dos equipamentos de combate à incêndios que se
encontram fora de validade (subitem 5.3);
• promover adequação dos equipamentos de informática e melhoria no acesso à
internet (subitem 5.4);
• promover manutenção ou troca de arquivos defeituosos (subitem 5.5);
• estudar a viabilidade de ampliação do setor de esterilização (subitem 5.6);
• estudar a viabilidade de implantação de sistema alternativo de energia para o
estoque de vacinas (subitem 5.7);
• promover a instalação e conserto dos aparelhos de ar condicionado (subitem 5.9);
• estudar a viabilidade de ampliação dos almoxarifados de farmácia e de materiais e
promover a adequação dos mesmos (subitens 5.10 e 5.11);
• promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos
(subitem 5.10);
• remeter para a unidade cópias dos contratos e dos projetos básicos referentes a
todos os serviços continuados (subitem 5.12).

5.16.

Questionamentos:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
• justificar o posto de coleta da unidade ter sido fechado, obrigando os usuários a
realizar este procedimento em outras unidades (subitem 5,8);
• se pronunciar quanto à alegada insuficiência no fornecimento de rouparia (subitem
5.9);
• se pronunciar quanto à alegada demanda de profissionais médicos (subitem 5.9);
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•
•
•

•

justificar a inexistência de contrato para prestação de serviço de portaria (subitem
5.9);
se pronunciar quanto à inadequação dos serviços de manutenção predial
prestados pela empresa Simcopre Engenharia Indústria e Comércio Ltda (subitem
5.9);
se pronunciar quanto à retirada da manutenção dos aparelhos de ar condicionado
do objeto do contrato de manutenção predial, haja vista a alegada dificuldade
enfrentada pela unidade em manter os mesmos funcionando com recursos do
Sistema Descentralizado de Pagamentos – SDP (subitem 5.9);
se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de manutenção
dos 02 equipamentos de sonar fetal, haja vista que, na data da visita, 01 estava
fora de uso por estar quebrado (subitem 5.9).

6. 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 1.8,
2.14, 3.14, 4.13 e 5.15; além dos questionamentos relacionados nos itens 1.9, 2.15, 3.15,
4.14 e 5.16.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 25/08/2010

Jones Wilson Gonçalves Flexa
Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 901.385

Claudio Costa Andrade
Técnico de Controle Externo
Matricula: 40/901.358
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