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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 e setembro de 2010 a todos
os Postos de Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 2.1, a saber:

Unidade

Data

Equipe

CMS Píndaro de Carvalho
Rodrigues

24/08/2010

Walter Ribeiro Cavalcanti e Daniel
Junger Goulart Filho

CMS Manoel José Ferreira

26/08/2010

Walter Ribeiro Cavalcanti e Daniel
Junger Goulart Filho

CMS João Barros Barreto

31/08/2010

Walter Ribeiro Cavalcanti e Daniel
Junger Goulart Filho

PS Albert Sabin

02/09/2010

Walter Ribeiro Cavalcanti e Daniel
Junger Goulart Filho

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: CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues
Data da visita: 24/08/2010

1.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:

1.1.1. Ambiente externo:
•

Caçambas de lixo em local não adequado, sem abrigo.
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Figura 1 - Caçambas de lixo não abrigadas

•

Piso de pedras portuguesas mal conservado.

Figura 2 - Piso mal conservado na área externa da unidade.

1.2. Ambiente interno:

1.2.1. Área Interna
•

Dificuldade de acesso para deficientes. O único acesso ao segundo andar,
onde se encontram consultórios de Ginecologia, Obstetrícia e Odontologia,
é por escada.
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Figura 3 - Único acesso aos consultórios do segundo andar.

•

Presença de rachaduras / infiltrações / goteiras no teto e nas paredes, nos
corredores, consultórios e farmácia.

•

Instalação elétrica exposta.

Figura 4 - Infiltração na área interna

Figura 5 – Instalação elétrica exposta

1.2.2. Sistema de informática:
•

A unidade possui equipamento antigo e inadequado.

•

Há poucos agentes administrativos treinados para uso do sistema.

1.2.3. Setor de documentação médica:
•

Pessoal insuficiente, com especialização em documentação médica;
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1.2.4. Sala de curativos
•

A unidade não conta com uma sala de curativos.

1.2.5. Sala de vacinação
•

No mesmo espaço são também realizadas sessões de nebulização de
adultos e efetuados testes do pezinho.

1.2.6. Área/Posto de coleta
•

O posto de coleta de sangue fica em uma construção externa à unidade.
Encontra-se com pintura nova nas paredes e no teto, mas com o piso e a pia
mal conservados.

Figura 6 - Pia mal conservada

1.3. Consultórios:
1.3.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 23 (13 médicos e 10 não médicos).

•

Especialidades médicas oferecidas: Clínica médica, Ginecologia, Pediatria,
Dermatologia, Epidemiologia e Tisiologia.

•

Especialidades não médicas oferecidas: Nutrição, Odontologia, Psicologia,
Serviço Social e Terapia Ocupacional.
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1.4. Farmácia:

1.4.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço, apesar da recente ampliação;

•

Infiltração causada pela chuva.

•

Rachaduras na parede.

Figura 7 - Infiltração causada pela chuva

Figura 8 - Rachadura na parede da Farmácia

1.4.2. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 132;

•

Quantidade de itens zerados: 40 (30%).

1.5. Almoxarifado de materiais:

1.5.1. Estrutura Física:

•

Espaço insuficiente.
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Figura 9 - Espaço insuficiente no Almoxarifado. No caso, caixas aguardando transferência para outras
unidades.

•

Ocorrência de fiação exposta.

Figura 10 - Comando do ar-condicionado

Figura 11 - Fiação exposta no Almoxarifado
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1.5.2. Higiene e Segurança/Estocagem:

•

Ausência de sinalização para extintores.

1.6. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames.

1.6.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Contrato cancelado em maio/2010;

•

Vigilância: Facility Segurança Ltda. Contrato nº684/2009 – Processo
40/2374/2010 – em tramitação;

•

Limpeza: Ferlim Serviços Técnicos Ltda. Contrato nº891/2007 – Processo
40/5240/2007 – arquivado em 14/09/2009;

•

Manutenção Predial: Trade Building Engenharia e Serviços Ltda. Contrato
nº71/2010 – Processo 40/2918/2010 – em tramitação;

1.6.2. Exames
•

Raio-X: Agendado pelo Sisreg.

•

Exames de análises clínicas: Hospital Municipal Rocha Maia.

•

Ultra-Som: Agendado pelo Sisreg.

•

Mamografia: Agendado pelo Sisreg.

1.7. Recomendações.
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações para que seja verificada a possibilidade de:
•

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

•

facilitar o acesso a pessoas deficientes ao segundo andar da unidade,
subitem 1.2.1;

•

prover a unidade com uma sala de curativos, subitem 1.2.4.
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1.8. Questionamentos.
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
•

Providenciar um local adequado para as caçambas de lixo da unidade,
ao abrigo do tempo, segundo subitem 1.1.1;

•

Providenciar o reparo do piso externo da unidade, em especial da área
posterior, segundo o subitem 1.1.1;

•

Promover o reparo das infiltrações e rachaduras em algumas paredes
da unidade. subitens 1.2.1 e 1.4.1;

•

Providenciar o reparo das instalações elétricas da unidade de modo a
eliminar a fiação exposta. subitens 1.2.1 e 1.5.1;

•

Promover

a regularização dos

itens zerados do estoque

de

medicamentos, subitem 1.4.2.

2. Unidade: CMS Manoel José Ferreira
Data da visita: 26/08/2010
2.1.

Avaliação do estado de conservação da unidade:

2.1.1. Área externa:
•

Dificuldade de acesso para deficiente. Como a unidade não dispõe de serviço de
Portaria e conta com apenas um vigilante, não há pessoal disponível para
auxiliar usuários com dificuldade de locomoção.
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Figura 12 – Em algumas portas não há acesso facilitado para deficientes.

•

Lixo da unidade armazenado em local não adequado.

Figura 13 - Lixo da unidade armazenado em local sem abrigo.

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

Dificuldade de acesso para deficientes;
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Figura 14 - Acesso aos consultórios e salas administrativas do 2º andar.

2.1.2.2. Ambiente de espera:
•

Sanitários sem sabão líquido, sem papel toalha e sem papel higiênico;

•

Sanitários sem tampo do vaso sanitário.

Figura 15 - Banheiros públicos sem
estrutura e material adequado para
utilização

Figura 16 – Banheiros públicos sem
estrutura e material adequado para
utilização.
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2.1.2.3. Sistema de informática:
•

Inadequação de equipamentos de informática;

•

Necessidade de computador na Farmácia e para o agendamento no
Sisreg;

•

Acesso lento à Internet;

•

Falta de pessoal qualificado para uso da informática.

2.1.2.4. Sala de curativos
•

Não há tanque para lavagem na unidade.

2.1.2.5. Área/Posto de coleta
•

2.2.

Inexistência de maca ou cadeira reclinável no ambiente de coleta.

Consultórios:

2.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 31 (17 médicos e 14 não médicos);

•

Especialidades médicas oferecidas:
Clínica Médica, Pediatria, Pneumologia/Tisiologia, Dermatologia,
Otorrinolaringologia, Ginecologia/Obstetrícia, Epidemiologia, Infectologia,
Oftalmologia e Psiquiatria.

•

Especialidades não médicas oferecidas:
Nutrição, Odontologia, Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia e
Fisioterapia.

•

Serviços oferecidos de apoio ao diagnóstico:
Audiometria, Eletrocardiografia, Teste do Pezinho, Citopatologia (coleta)
e Exames laboratoriais (coleta).
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2.2.2. Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
•

Dificuldade no acesso para deficientes aos consultórios do 2º piso:
Ginecologia/Obstetrícia, Odontologia, Otorrinolaringologia, Audiometria,
Fonoaudiologia, Psiquiatria, Psicologia, Epidemiologia e Serviço Social.

•

Climatização insuficiente para 3 consultórios;

2.2.3. Pessoal:
•

A Direção informa a capacidade da unidade para mais dois clínicos gerais.
Há carência de um oftalmologista e um ginecologista.

2.3.

Almoxarifado de Farmácia:

2.3.1. Estrutura Física, Higiene e Segurança:
•

Dificuldade no acesso a extintores de incêndio.

Figura 17 - Difícil acesso ao extintor da Farmácia.

2.3.3. Medicamentos:
•

Total de itens em estoque: 189;

•

Quantidade de itens zerados: 61 (32%).
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O computador da Farmácia que emite relatórios do sistema SIGMA encontra-se
inoperante há um mês.

Figura 18 - Farmácia com computador danificado.

2.4.

Equipamentos, serviços continuados e exames:

2.4.1. Serviços continuados:
•

Vigilância: Facility Segurança Ltda. Apenas um vigilante diurno e um noturno.
Contrato nº684/2009 – Processo 40/2374/2010 – em tramitação;

•

Portaria: Não há contrato;

•

Limpeza: Ferlim Serviços Técnicos Ltda. Contrato nº891/2007 – Processo
40/5240/2007 – arquivado em 14/09/2009;

•

Manutenção predial: Trade Building Engenharia e Serviços Ltda. Contrato
nº71/2010 – Processo 40/2918/2010 – em tramitação;

A unidade não possui cópias dos projetos básicos dos serviços terceirizados.
2.4.2. Equipamentos
•

Autoclave: 1 em funcionamento;

•

Eletrocardiógrafo: 1 em funcionamento;

•

Sonar Fetal: 1 fora de funcionamento;
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Figura 19 - O único sonar fetal da unidade está fora de uso.

•

Equipos de Odontologia: 3 em funcionamento;

•

Cabine de Audiometria: 1 em funcionamento;

•

Equipamentos de Audiometria: A unidade é pólo de Audiometria, atendendo
pacientes da Cidade do Rio de Janeiro e de municípios limítrofes, e possui um
audiômetro e um aparelho de emissão oto-acústica fora de uso por falta de peças
de reposição. Segundo informações da unidade há 8 anos não há manutenção por
parte da SMSDC. O audiômetro em funcionamento é um modelo mais antigo.

Figura 20 - O audiômetro fora de uso é o equipamento ao fundo.

•

Equipamentos de Oftalmologia: A cadeira de exames encontra-se sem
conservação e o aparelho refrator não funciona.
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Figura 21 - Cadeira sem conservação.

Figura 22 - Refrator com defeito.

2.4.3. Exames

•

Raio-X: exames agendados pelo Sisreg;

•

Ultra-som: exames agendados pelo Sisreg;

•

Mamografia: exames agendados pelo Sisreg;

•

Exames de Análises Clínicas: realizados no Hospital Rocha Maia.

Nota: Os exames de sorologia são enviados ao Hospital Municipal Rocha Maia,
daí para o PAM Hélio Pellegrino.

2.5.

Recomendações:

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações para que seja verificada a possibilidade de:
•

promover melhorias nos acessos à unidade para usuários com dificuldade de
locomoção, subitem 2.1.1;
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•

Mesmo se tratando de um prédio tombado, de facilitar o acesso de deficientes
aos consultórios do 2º andar da unidade, subitem 2.1.2.1;

•

modernizar o equipamento de informática da unidade, providenciar computador
para a Farmácia, melhorar o acesso da unidade à Internet e prover a unidade
de pessoal qualificado para utilização do equipamento, subitem 2.1.2.3;

•

providenciar a instalação de um tanque de lavagem para a sala de curativo,
subitem 2.1.2.4;

•

providenciar uma cadeira reclinável ou uma maca para o posto de coleta de
sangue da unidade, subitem 2.1.2.5;

•

aumentar o número de vigilantes da unidade, tendo em vista que atualmente
há somente um vigilante diurno e um noturno, subitem 2.4.1;

•

providenciar o reparo ou a compra de um novo sonar fetal para a unidade,
tendo em vista que o único existente encontra-se fora de uso, subitem 2.4.2;

•

providenciar a reforma da cadeira do consultório de Oftalmologia, tendo em
vista se encontrar bastante gasta, subitem 2.2;

•

providenciar o reparo ou a substituição do aparelho de audiometria, atualmente
fora de uso, subitem 2.4.2;

•

providenciar o reparo ou a substituição do aparelho refrator do consultório de
Oftalmologia, atualmente fora de uso, subitem 2.4.2.

2.6

Questionamentos.

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

Providenciar a construção de um abrigo para armazenamento do lixo da
unidade, em local de fácil acesso à COMLURB, subitem 2.1.1;

•

Posicionar o extintor de incêndio da Farmácia em local de fácil acesso, subitem
2.3.1;

•

Promover a regularização do estoque dos medicamentos com estoque zerado
da Farmácia, subitem 2.3.3;

•

Equipar os banheiros de uso público com tampo de vaso, sabão líquido e
toalhas de papel, subitem 2.1.2.2;
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•

Providenciar o envio dos projetos básicos dos contratos de serviços
terceirizados, subitem 2.4.1.

3. Unidade: CMS João Barros Barreto
Data da visita: 31/08/2010

3.1.

Avaliação do estado de conservação da unidade:

3.1.1. Ambiente interno:

3.1.1.

Área Interna
•

Piso mal conservado na área de espera;

•

Portas de consultórios com infestação de cupins;

Figura 23 - Porta de consultório com infestação de cupins.
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Figura 24 - Má conservação do piso da área de espera, onde há grande fluxo de
usuários.

•

Presença de rachaduras / infiltrações / goteiras no teto na sala de
Fonoaudiologia.

Figura 25 - Buraco no teto.

Figura 26 - Infiltração na mesma sala.

18

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

•

Unidade necessitando de reforma no mobiliário

Figura 27 - Bacia de pia necessitando de
instalação.

3.1.2.

Figura 28 - O aviso diz: "Atenção não
encostar neste balcão que está despencando".

Sistema de informática:
•

A unidade possui equipamento antigo e inadequado. Em caso de quebra tem
que haver disponibilidade do fundo rotativo para o reparo, enquanto não
ocorre, o serviço prestado por aquele equipamento fica parado. Não há um
plano ou um contrato de manutenção sistemática do equipamento;

•

O equipamento mais moderno é oriundo de contrapartida da permissão para
a participação de estudantes da área médica da Universidade Gama Filho na
unidade;

•

Há poucos agentes administrativos treinados para uso da informática.

•

O digitador da produção da unidade no Sistema GIL (Gerenciador de
Informações Locais) é funcionário da FIOTEC.

3.1.3.

Sala de curativos
•

A unidade conta com uma sala de curativos inclusive com tanque de aço
inoxidável para lavagem de pé diabético, porém está fora de uso por falta de
auxiliares de enfermagem.
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3.2.

Consultórios:

3.2.1. Identificação:
•

Total de consultórios: 34 (20 médicos e 14 não médicos).

•

Especialidades médicas oferecidas: Clínica médica, Ginecologia/obstetrícia,
Pediatria,

Dermatologia/Hansenologia,

Epidemiologia,

Homeopatia,

Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Infectologia e Pneumologia/Tisiologia.
•

Especialidades não médicas oferecidas: Nutrição, Odontologia, Psicologia,
Serviço Social, Fonoaudiologia e Acupuntura.

3.2.2. Pessoal:
•

A unidade revelou a carência de 2 médicos de Clínica Geral, um
Pneumologista (conta apenas com um) e um Pediatra;

•

Há apenas um profissional de Fonoaudiologia;

•

Há necessidade de auxiliares de enfermagem, inclusive para permitir o
funcionamento da sala de curativos, atualmente fechada;

•

Há

necessidade

de agentes

administrativos,

pois

algumas

tarefas

administrativas estão sendo executadas pela chefia da unidade.

3.3.

Farmácia:

3.3.1. Estrutura Física:
•

Insuficiência de espaço;

•

Dificuldade no acesso ao extintor de incêndio;

•

Ausência de registro em livro específico para medicamentos controlados;

•

Porta do armário de medicamentos controlados não tranca;

•

Produtos empilhados sem segurança;
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Figura 30 - Caixas empilhadas na Farmácia.

Figura 29 - Extintor localizado atrás de
uma porta na Farmácia.

3.3.2. Medicamentos:

3.4.

•

Total de itens em estoque: 191;

•

Quantidade de itens zerados: 73 (38%).

Almoxarifado de materiais:

3.4.1. Estrutura Física:
•

Espaço insuficiente;

•

Estado de conservação das paredes inadequado;

•

Teto mal conservado;
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Figura 31 - Teto do almoxarifado com infiltração.

Figura 32 - Espaço insuficiente no Almoxarifado de Materiais.

3.5.

Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames.

3.5.1. Serviços continuados:
•

Portaria: Não há contrato;
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•

Vigilância: Facility Segurança Ltda. Apenas 2 vigilantes diurnos e 1 noturno
para a unidade. Contrato nº684/2009 – Processo 40/2374/2010 – em
tramitação;

•

Limpeza: Ferlim Serviços Técnicos Ltda. Contrato nº891/2007 – Processo
40/5240/2007 – arquivado em 14/09/2009;

•

Manutenção Predial: Trade Building Engenharia e Serviços Ltda. Contrato
nº71/2010 – Processo 40/2918/2010 – em tramitação;

•

Manutenção dos elevadores: Elevadores Atlas Schindler Ltda. Contrato
nº23/2009 – Processo 40/571/2010 – em tramitação.

3.5.2. Exames
•

Raio-X: Agendado pelo Sisreg.

•

Exames de análises clínicas: Hospital Municipal Rocha Maia e PAM Hélio
Pelegrino.

•

Ultra-Som: Agendado pelo Sisreg.

•

Mamografia: Agendado pelo Sisreg.

3.6. Recomendações.
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações para que seja verificada a possibilidade de:
•

equipar a unidade com novo equipamento de informática e verificar a
possibilidade de implantar um sistema de manutenção preventiva e corretiva
mais eficiente, subitem 3.1.2;

•

prover a unidade de agentes administrativos qualificados para o treinamento
em informática, subitem 3.1.2;

•

prover a unidade de maior efetivo de auxiliares de enfermagem, de maneira
que a sala de curativos possa voltar a funcionar, subitem 3.1.3;

•

prover a unidade de maior efetivo de profissionais médicos nas especialidades
Clínica Geral, Pneumologista e Pediatria, subitem 3.2.2;

•

prover a unidade com mais um profissional de Fonoaudiologia, subitem 3.2.2;

•

ampliar o espaço físico da Farmácia, subitem 3.3.1;

•

ampliar o espaço físico do Almoxarifado de Materiais, subitem 3.4.1;
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•

aumentar o efetivo de vigilantes na unidade, tendo em vista o seu porte,
subitem 3.5.1.

3.7. Questionamentos.
•

Posicionar o extintor de incêndio da Farmácia em local de fácil acesso,
subitem 3.3.1;

•

Providenciar um armário com chave para armazenagem de medicamentos
controlados na Farmácia, subitem 3.3.1;

•

Promover a regularização do estoque dos medicamentos com estoque zerado
da Farmácia, subitem 3.3.2;

•

providenciar o reparo do piso na recepção da unidade no andar térreo,
subitem 3.1.1;

•

Promover reparo nas paredes e no teto do Almoxarifado de Materiais, subitem
3.4.1;

•

Providenciar a descupinização da unidade, subitem 3.1.1;

•

Providenciar o reparo no teto da sala de Fonoaudiologia, subitem 3.1.1;

•

Providenciar a execução de obras nos banheiros interditados da unidade e os
reparos necessários no mobiliário, subitem 3.1.1.

4. Unidade: PS Albert Sabin
Data prevista para a visita: 02/09/2010
As atividades da unidade foram suspensas desde 09/12/2009 para
realização de obras. A previsão inicial era de 180 dias, porém, segundo informações da
diretoria da unidade, o reinicio das atividades será em outubro de 2010, quando a unidade
passará a funcionar como parte do Programa de Saúde da Família. Durante o período de
obras, os atendimentos de saúde básica relacionados foram prestados no Centro de
Cidadania Rinaldo Delamare.
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5. 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 nos subitens 1.7, 2.5 e 3.6
e dos questionamentos apresentados nos itens 1.8, 2.6 e 3.7.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 08/09/2010.

Walter Ribeiro Cavalcanti
Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 900.802-0

Daniel Junger Goulart Filho
Técnico de Controle Externo
Matricula: 40/901.274-1
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