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PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS
UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Introdução
O presente relatório refere-se ao programa de visitas técnicas às unidades de saúde
de atenção primária, cujo escopo é verificar, principalmente, mas não exclusivamente, as
condições das instalações físicas destas, dos equipamentos, a prestação dos serviços
contratados, bem como a adequada realização de procedimentos operacionais específicos.
Tal programa de visitas foi aprovado na sessão plenária desta Corte em 13/01/2010 por meio
do processo 40/000.138/2010.
As visitas foram realizadas no decorrer do mês de setembro de 2010 aos Postos de
Saúde - PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 2.2, a seguir relacionados, sendo
a equipe composta pelos servidores Jones Wilson Gonçalves Flexa, matr. 40/901.385, e
Antonio Carlos da Silva, matr. 40/900.674.
Unidades visitadas

Data

CMS Maria Augusta Estrela

09/09/2010

CMS Heitor Beltrão

14/09/2010

PS Nicola Albano

16/09/2010

PS Prof. Julio Barbosa

21/09/2010

Os papeis de trabalho utilizados nas visitas se basearam no check-list definido por
esta IGE, a partir do qual foram compiladas todas as informações aqui apresentadas. Os
referidos papéis se encontram devidamente arquivados nesta IGE para ulterior consulta, caso
necessária. Ressalte-se que a ênfase dos pontos observados nas visitas, e aqui listados, se
deu naqueles em que se verificaram irregularidades.

1.

Unidade: CMS Maria Augusta Estrela
Data da visita: 09/09/2010
Responsável: Dra. Rosangela Maia Martins

1.1.

Avaliação do estado físico da unidade:
Não obstante, de uma forma geral, o estado físico da unidade seja bom, foram
encontrados alguns pontos de infiltração, com localização esparsa.
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Fig. 1 – Pontos com infiltração
Quanto à acessibilidade, pelos pacientes com deficiências de locomoção, aos
consultórios que se localizam em andares superiores, observou-se que esta não existe de
forma diferenciada, uma vez que a unidade carece de elevadores e rampas.
1.2.

Consultórios:

1.2.1.
•
•
•
1.3.

Identificação:
total de consultórios: 27;
especialidades médicas oferecidas: médico generalista, clinica médica,
dermatologia, epidemiologia, ginecologia/obstetrícia, hansenologia, pediatria,
infectologia, pneumologia, psiquiatria, tisiologia;
especialidades não médicas oferecidas: fonoaudiologia, nutrição, odontologia,
psicologia, serviço social.

Farmácia:
• ausência de oficial de farmácia, que se encontra em licença médica.

1.3.1.
•

Sistema de controle utilizado:
SIGMA.

•
•

Medicamentos:
total de itens em estoque: 283;
quantidade de itens zerados: 141, (49,82%).

1.3.2.
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Fig. 2 – Estantes com medicamentos zerados
1.4.
•
•
•
•

Serviços continuados disponíveis:
portaria: não há empresa contratada. A responsável ressaltou que seria de mais
utilidade que fosse contratado um recepcionista, uma vez que este poderia prestar
serviços mais abrangentes à unidade;
limpeza: a contratada é a Construir Arquitetura e Serviços Ltda.;
manutenção predial: a contratada é a Construir Arquitetura e Serviços Ltda.;
vigilância: é prestada pela empresa Facility Segurança Ltda.

A qualidade dos serviços de limpeza, manutenção predial e vigilância é considerada
boa pela responsável pela unidade.
1.5.

Equipamentos:
• dispõem de: autoclave, eletro, sonar-fetal (02), equipos (04).

1.6.
•
•
•
•

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

1.7.

Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC da seguinte
recomendação:
• verificar a possibilidade de construção de meios de acesso de deficientes aos
consultórios que se localizam em andares superiores, (sub item 1.1);
• estudar a possibilidade e conveniência de contratação de recepcionista, ao invés de
porteiro, (subitem 1.4);
1.8.

Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
• sanar as causas pelas quais estão ocorrendo as infiltrações apontadas, (subitem
1.1);
• promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos, (subitem
1.3.2);
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•

2.

se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de serviço de
portaria, (subitem 1.4).

Unidade: CMS Heitor Beltrão
Data da visita: 14/09/2010
Responsável: Dra. Giannina Palmi Castagnino

2.1.

Avaliação do estado físico da unidade:

2.1.1.
•
2.1.2.
•

Área externa:
não foram detectadas irregularidades.
Área Interna:
presença de áreas com marcas de infiltrações no teto que, embora já
reparadas, não foram pintadas. Segundo a responsável, houve diversas
solicitações à CAP para se realizar a referida pintura.

Fig. 3 – Marcas de infiltração no teto

2.2.
•
•
•

Setor de documentação médica:
arquivos insuficientes e danificados;
fichas fora dos arquivos;
falta de espaço.
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Fig. 4 – Arquivos insuficientes e danificados
2.3.
•
2.4.

Sala de vacinação:
inexistência de sistema alternativo para a continuidade de fornecimento de energia.
Consultórios:

2.4.1. Identificação:
• total de consultórios: 25;
• especialidades médicas oferecidas: clinica médica, pediatria, ginecologia,
pneumologia, dermatologia, hansenologia, psiquiatria, tisiologia, epidemiologia,
homeopatia, infectologia, otorrinolaringologia;
• especialidades não médicas oferecidas: fonoaudiologia, nutricionista,
massoterapia, serviço social, psicologia, odontologia.
2.4.2. Estrutura física, equipamentos e higiene:
• presença de áreas com marcas de infiltrações no teto que, embora já reparadas,
não foram pintadas. Segundo a responsável, houve diversas solicitações à CAP
para se realizar a referida pintura;
• não há aparelhos de ar-condicionado.
2.5.

Almoxarifado de Farmácia:

2.5.1.
•
•

Medicamentos:
total de itens em estoque: 288;
quantidade de itens zerados: 128, (44,44%).
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Fig. 5 - Estante com itens zerados
2.6.

Serviços continuados:
• portaria: não há empresa contratada. A responsável ressaltou que seria de mais
utilidade que fosse contratado um recepcionista, uma vez que este poderia prestar
serviços mais abrangentes à unidade;
• limpeza: a contratada é a Construir Arquitetura e Serviços Ltda;
• manutenção predial: a contratada é a Construtora Travassos Fernandes Ltda.;
• vigilância: é prestada pela empresa Facility Segurança Ltda.
A qualidade dos serviços de limpeza, manutenção predial e vigilância é considerada
boa pela responsável pela unidade.

2.7.
•
•
•
•

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

2.8.

Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
• estudar a viabilidade de ampliação do setor de documentação médica, (subitem
2.2);
• providenciar a manutenção ou troca dos arquivos defeituosos, (subitem 2.2);
• estudar a viabilidade de implantar sistema alternativo de energia para o estoque de
vacinas, (subitem 2.3).
• providenciar aparelhos de ar-condicionado para os consultórios, (subitem 2.4.2).
• providenciar a pintura com o fim de reparar as marcas de infiltrações no teto,
(subitem 2.1.2 e 2.4.2);
2.9.

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

3.

promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos, (subitem
2.5.1);
se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de serviço de
portaria, (subitem 2.6).

Unidade: PS Nicola Albano
Data da visita: 16/09/2010
Responsável: Dra. Luciana Vilarinho

De início, deve-se destacar que a unidade, segundo a sua responsável, está em fase de
transição para ser transformada em unidade do Programa de Saúde da Família – PSF. Em
função disto, a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) CIAP já assumiu
diversas atividades, incluindo obras civis de recuperação bem como a gestão de serviços
continuados. Ocorre que, até o presente momento, a implantação das equipes e da organização
concernente ao PSF ainda não ocorreu, ou seja, a unidade está, ainda, estruturada como Posto
de Saúde e não presta serviços atinentes a um PSF.
3.1.

Avaliação do estado de conservação da unidade:

• não foram detectadas irregularidades.
3.2.
•

Sistema de informática:
carência de equipamentos de informática na área de farmácia.

3.3.

Sala de curativos/coleta:
• o piso da sala é de material poroso, quando o recomendado seria piso frio de molde
a facilitar a limpeza;
• a área de lavagem do pé diabético é revestida de azulejos, o que dificulta a sua
limpeza, quando deveria ser de aço inoxidável.

3.4.

Sala de vacinação:
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• uma das paredes é fechada com vidro, sendo adequado que fosse de alvenaria;
• há sinais de infiltração na parede e o isolamento do ambiente externo não é perfeito.

Fig. 6 - Parede em vidro na sala de vacinação. Fig. 7 - Infiltração e isolamento deficientes.

8

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

3.5.

Consultórios:

3.5.1.
•
•
•

Identificação:
total de consultórios: 06, (03 médicos e 03 não médicos);
especialidades médicas oferecidas: clínica médica, ginecologia/obstetrícia,
pediatria;
especialidades não médicas oferecidas: fonoaudiologia, odontologia e serviço
social.

Foi informado, outrossim, que a unidade dispõe de 07 médicos, sendo 02 clínicos
gerais, 02 geriatras/obstetras e 03 pediatras, os quais atendem a uma população local de
7000 habitantes. Verificou-se, no período decorrido durante a visitação, que há um alto índice
de ociosidade da estrutura de pessoal e física disponibilizada à população.
3.5.2.
•
•

Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
fiação elétrica exposta no consultório de pediatria e no de odontologia;
o escovário é revestido de azulejos, o que dificulta a sua limpeza, quando
deveria ser de aço inoxidável.

Fig. 8 – Escovário odontológico
3.6.

Almoxarifado de Farmácia:

3.6.1.
•
•
3.6.2.
•
•
3.7.

Fig. 9 – Área de lavagem do pé diabético

Medicamentos:
total de itens em estoque: 123;
quantidade de itens zerados: 42, (34,14%).
Estrutura física:
as estantes são de madeira, portanto porosas, acumulando sujeira com
facilidade;
a temperatura do ambiente não é controlada, uma vez que não dispõe de ar
condicionado.

Almoxarifado de materiais:
• não foram detectadas irregularidades.
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3.8.

Serviços continuados:
• Portaria: não há empresa contratada;
• Limpeza: a contratada é a Construir Arquitetura e Serviços Ltda.;
• Manutenção predial: a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)
CIAP está realizando;
• Vigilância: é prestada pela Construir Arquitetura e Serviços Ltda.;
• Não há cópia dos contratos e dos projetos básicos na unidade.
A qualidade dos serviços de limpeza, manutenção predial e vigilância é considerada
boa pela responsável pela unidade.

3.9.
•
•
•
•

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

3.10. Outros
Foi informado à equipe inspecionante que há itens móveis fora de uso cujas baixas
patrimoniais já foram solicitadas à CAP não se obtendo, contudo, êxito.
A listagem destes itens fornecida apresenta o que segue: impressora matricial (02),
calculadora (02), fax, vídeo-cassete, autoclave, pé de autoclave, armário de ferro, leitora
ótica, pé de maca e escada de ferro.
3.11.

Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
• avaliar o dimensionamento dos equipamentos de informática na área de farmácia,
(subitem 3.2);
• promover melhorias no piso da sala de curativos, (subitem 3.3);
• estudar a viabilidade de implantação de sistema alternativo de energia para o
estoque de medicamentos no refrigerador situado na sala de vacinas, (subitem 3.4);
• providenciar o fechamento em alvenaria da parede fechada com vidro na sala de
vacinação, (subitem 3.4);
• resolver o problema da fiação elétrica exposta no consultório de pediatria e no de
odontologia, (subitem 3.5.2);
• providenciar o escovário em aço inoxidável, (subitem 3.5.2);
• readequar as estantes do almoxarifado de farmácia, (subitem 3.6.2);
• providenciar aparelho de ar condicionado para o almoxarifado da farmácia, (subitem
3.6.2);
• remeter para a unidade cópias dos contratos e seus projetos básicos vigentes
referentes a todos os serviços continuados, (subitem 3.8);
• providenciar a remoção dos itens móveis fora de uso, (subitem 3.10).

3.12.

Questionamentos:
Tendo em vista o apresentado, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos seguintes
questionamentos:
• promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos, (subitem
3.6.1);
• se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de serviço de
portaria (subitem 3.8);
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•

4.

se manifestar a respeito do processo de transição da unidade de saúde tendo em
vista a subutilização tanto dos seus profissionais quanto da sua estrutura física
existente na unidade, (subitem 3.5.1).

Unidade: PS Julio Barbosa
Data da visita: 21/09/2010
Responsável: Dra. Lucia de Fátima Neiva Ramos

Preliminarmente, deve-se destacar que a unidade, segundo a CAP 2.2, está em fase de
transição para ser transformada em unidade do Programa de Saúde da Família – PSF. Em
função disto, a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) CIAP já assumiu
diversas atividades, incluindo obras civis de recuperação bem como a gestão de serviços
continuados. Ocorre que, até o presente momento, a implantação das equipes e da organização
do PSF ainda não ocorreu, ou seja, a unidade está estruturada como Posto de Saúde e não
presta serviços atinentes a um PSF.
Ainda, a unidade está passando por uma fase de reforma geral em sua estrutura física, com
obras em andamento visando à sua adequação às necessidades do PSF, e com data de término
prevista para fins de outubro de 2010.
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade:
4.1.1. Área externa:
• mal conservada.
4.1.2. Área interna – ambiente e estrutura:
• dificuldade de acesso para deficientes e idosos;
• iluminação deficiente;
• paredes sujas e mal conservadas.

Fig. 10 – Área interna mal conservada
4.1.3. Sistema de combate a incêndios:
• foram localizados apenas 02 extintores para toda a unidade;
• extintores com carga fora da validade;
• extintores fora de local adequado. Estavam depositados no chão e em frente ao
autoclave.
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Fig. 12 – Extintor vencido

Fig. 11 – Extintores no chão e
em frente ao autoclave
4.2. Sistema de informática:
• foi informado que doravante será implantado um sistema de controle oriundo da
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) CIAP que se
integrará aos sistemas informatizados de controle da SMSDC.
4.3. Setor de documentação médica
• arquivos danificados e insuficientes;
• fichas fora dos arquivos.

Fig. 13 - Arquivos danificados e insuficientes
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4.4. Sala de vacinação:
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• também é utilizada para a coleta de material para exames clínicos 01 vez por
semana.
4.5.

Consultórios:

4.5.1.

•

Identificação:
total de consultórios: 04, médicos;
especialidades médicas oferecidas: clínica médica, ginecologia/obstetrícia,
pediatria;
especialidades não médicas oferecidas: serviço social.

•

Estrutura Física, Equipamentos e Higiene:
ausência de aparelhos de ar condicionado nos consultórios.

•

Pessoal:
em fase de redimensionamento e contratação.

•
•
.
4.5.2.
4.5.3.
4.6.

Almoxarifado de Farmácia:
• não há responsável oficialmente designado.

4.6.1.
•
•
4.6.2.

4.7.

Medicamentos:
total de itens em estoque: 64;
quantidade de itens zerados: 23, (36%).

Condições de estocagem
• não está sendo feito diariamente o registro na ficha própria da temperatura dos
medicamentos armazenados na geladeira.

Serviços continuados:
Portaria: não existe empresa contratada;
Vigilância e limpeza: Construir Arquitetura e Serviços Ltda.: a qualidade do serviço é
considerada boa;
• Manutenção predial: não existe empresa contratada.
•
•

De uma forma geral, a prestação destes serviços está sendo reavaliada pela OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) CIAP em função da transição de
gestão em andamento.
4.8.
•
•
•
•
4.9.

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

Recomendações:
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC das seguintes
recomendações:
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•
•
•
•
•
4.10.
•
•

•
•

promover melhorias na iluminação de praticamente toda a unidade (subitem 4.1.2);
promover a recarga dos equipamentos de combate à incêndios que se encontram
fora de validade, assim como o redimensionamento da quantidade necessária e a
instalação destes em locais adequados (subitem 4.1.3);
providenciar a manutenção ou troca , assim como o aumento da quantidade de
arquivos do setor de documentação médica (subitem 4.3);
estudar a viabilidade de implantação de sistema alternativo de energia para o
refrigerador situado na sala de vacinas, (subitem 4.4);
promover a instalação de aparelhos de ar condicionado nos consultórios (subitem
4.5.2);
Questionamentos:
Tendo em vista o apresentado, sugere-se o encaminhamento à SMSDC dos
seguintes questionamentos:
designar responsável oficial pela farmácia (subitem 4.6);
promover a regularização dos itens zerados do estoque de medicamentos (subitem
4.6.1);
esclarecer o porque de não estar sendo feito diariamente o registro na ficha própria
da temperatura dos medicamentos armazenados na geladeira do almoxarifado da
farmácia (subitem 4.6.2);
se pronunciar quanto à inexistência de contrato para prestação de serviço de
portaria (subitem 4.7).

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 apresentadas nos itens 1.7,
2.8, 3.11 e 4.9; além dos questionamentos relacionados nos itens 1.8, 2.9, 3.12 e 4.10.
À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE, em 28/09/2010
Jones Wilson Gonçalves Flexa
Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 901.385

Antonio Carlos da Silva
Matricula: 40/900.674
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