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Programa de visitas técnicas às Unidades de Saúde de Atenção Primária
1. 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 dos meses de setembro e outubro de 2010 a
todos os Postos de Saúde – PS e Centros Municipais de Saúde - CMS da CAP 3.1, a saber:

Unidade

Data

Equipe

CMS Américo Veloso

23/09/2010

Cícero dos Santos Silva e
Christiano Lacerda

PS Nagib Jorge Farah

28/09/2010

Cícero dos Santos Silva e
Christiano Lacerda

CMS Necker Pinto

30/09/2010

Cícero dos Santos Silva e
Christiano Lacerda

CMS José Breves dos Santos

05/10/2010

Cícero dos Santos Silva e
Christiano Lacerda

PS Madre Teresa de Calcutá

07/10/2010

Cícero dos Santos Silva e
Christiano Lacerda

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.

2. Unidade: CMS Américo Veloso
Data da visita: 23/09/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Christiano Lacerda
2.1. Avaliação do estado de conservação e infra-estrutura da unidade
2.1.1. Área externa
• Nome da unidade afixado na parede mal conservado, pois estão faltando letras;
• Lixo comum e hospitalar sem proteção, armazenado em local inadequado.
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Figura 1 - Nome da unidade

Figura 2 – Lixo comum e hospitalar
sem proteção

2.1.2. Área interna
2.1.2.1. Área interna (ambiente e estrutura)
• Estrutura metálica do teto exposta;
• Piso dificulta limpeza;
• Quando chove há pontos de alagamento;
• Presença de goteiras, infiltrações nas paredes e no teto;
• Em alguns locais a parede está mal conservada necessitando de pintura;
• Quedas constantes de energia elétrica.
Obs: Na área descoberta, junto ao ambiente de espera, existe uma cisterna. Ocorre que
quando chove muito, a água da chuva alaga esse ambiente e acaba poluindo a cisterna.

Figura 3 – Infiltração no teto

Figura 4 – Infiltração na parede

2.1.2.2. Ambiente de espera
• Um dos bebedouros estava sem água;
• Insuficiência de assentos;
• Sanitários sem papel higiênico e vaso sem tampa;
• Inexistência de fraldário.
2.1.2.3. Sistema de combate a incêndios
• Foi detectado um dos extintores na parede sem sinalização;
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2.1.2.4. Sistema de informática
• Necessidade de computadores mais modernos, de acordo com a Direção da
unidade.;
2.1.2.5. Setor de documentação médica
• Arquivos insuficientes;
• Arquivos danificados;
2.1.2.6. Núcleo interno de regulação
• Colocação de porta fora dos padrões.
2.1.2.7. Setor de esterilização
• Único acesso para entrada e saída de materiais;
• Paredes dificultam limpeza;
• Piso dificulta limpeza.
2.1.2.8. Sala de curativos
• Piso dificulta limpeza.
Obs: A responsável pelo setor solicitou melhorias no posicionamento do tanque.
2.1.2.9. Auditório
• As janelas estão com defeito;
• A fiação está exposta;
• O teto está parcialmente sem placas;
• Pontos de alagamentos;
• Infiltração no teto.
2.1.2.10. Sala de vacinação
• Piso dificulta limpeza;
• Revestimento das paredes dificulta limpeza;
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas.
Obs: A responsável pelo setor informou que há muitos mosquitos na unidade.
2.1.2.11. Sala de coleta de exames
• Revestimento das paredes dificulta limpeza;
• Não existe estante para tubos;
• Inexistência de papel toalha e sabão líquido.
2.1.2.12. Consultórios
Total de consultórios: 20
•
•
•

Consultório de Clínica Medica com restrição de uso;
Piso mal conservado em consultório de Odontologia;
Tetos com infiltrações ou goteiras em 01 consultório de Pediatria e 01 de
Odontologia;
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•
•
•
•
•
•
•

Paredes com mofo ou infiltrações em 01 consultório de Fonoaudiologia, 02
consultórios de Clínica Médica, 01 consultório de Dermatologia e 03 consultórios
de Pediatria;
Iluminação insuficiente em 01 consultório de Endocrinologia;
Ausência de ar condicionado em 01 consultório de Endocrinologia, 02 consultórios
de Clínica Médica, 02 consultórios de Dermatologia e 02 consultórios de
Ginecologia;
Ausência de negatoscópio em 01 consultório de Endocrinologia e 02 consultórios
de Dermatologia;
Ausência de lavatório, papel toalha e sabão líquido em 01 consultório de
Infectologia;
Ausência de rouparia em 01 consultório de Endocrinologia, 01 consultório de
Clínica Médica e 01 consultório de Pediatria;
Lixeiras sem tampa em 09 consultórios.

Obs: 1) Não havia balanças nos consultórios de Pediatria, mas os usuários eram
pesados na pré-consulta.
Obs: 2) A responsável pelo setor informou que há a necessidade de 01
Endocrinologista, 01 Cardiologista e 02 Psiquiatras e que ocorrem alguns transtornos
com faltas e atrasos constantes dos médicos.

2.2. Almoxarifado de farmácia (Higiene e segurança e condições de estocagem)
• Insuficiência de espaço;
• Piso inadequado dificultando a limpeza, necessitando de manutenção;

Figura 5 – Piso em mal estado

•
•
•
•
•
•
•
•

Estado de conservação das paredes inadequado;
Teto mal conservado;
Ausência de extintores de incêndio;
Inexistência de recipientes para o lixo;
Itens de estoque fora do prazo de validade;
Temperatura do ambiente não é controlada;
Janelas sem grades;
Ar condicionado não refrigera (só funciona a ventilação);
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•

As condições de estocagem dos materiais saneantes e inflamáveis não são
adequadas.

Obs: 1) Apesar da ausência de extintores de incêndio dentro da farmácia, verificou-se
que os mesmos ficam localizados no corredor, próximo à farmácia.
Obs: 2) Tendo em vista que a refrigeração do ar condicionado não funciona, o calor
torna-se um problema que pode interferir na qualidade dos medicamentos. Alguns
medicamentos requerem condições especiais de conservação.
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 208;
• Quantidade de itens zerados: 54;
• Percentual: 25,9%

Figura 6 – Infiltração no teto

Figura 7 – Janelas sem grade

2.3. Almoxarifado de materiais (Higiene e segurança e condições de estocagem)
•
•
•
•
•
•

Insuficiência de espaço;
Acabamento das paredes dificulta limpeza;
Teto mal conservado;
Piso inadequado dificulta a limpeza;
Ausência de extintores de incêndio;
Janelas sem grade.

Obs: Apesar da ausência de extintores de incêndio dentro do almoxarifado, verificou-se
que os mesmos ficam próximos, no corredor.
2.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
2.4.1. Equipamentos
• Eletro: Existe um, encontrando-se com defeito.
2.4.2. Serviços continuados:
• Segurança: Hopvig Vigilância e Segurança Ltda.
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•
•
•
•
•
•

Portaria: OS Viva Comunidade.
Limpeza: Facility - Central de Serviços Ltda.
Manutenção Predial: LHM – Ar Condicionado Ltda.
Lavanderia: Atmosfera Gestão e Higienização dos Têxteis.
Autoclave: Planemc Serviços e Manutenção Ltda.
Raios X: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda.

Obs. 1) Nos contratos celebrados acima mencionados, não há cópia dos mesmos nem
dos projetos básicos na unidade.
Obs. 2) A empresa Facility não está fornecendo uniformes para os seus empregados
(calça e tênis). A qualidade dos serviços prestados pela empresa LHM foi considerada
pela direção como insatisfatória.
2.4.3. Exames realizados fora da unidade
• Análises Clínicas (demora na chegada do resultado, pois os exames demoram
de 15 a 30 dias para ficarem prontos);
• Ultrasom (exame marcado por meio da Central de Regulação);
• Mamografia (exame marcado por meio da Central de Regulação).
2.5. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•

•
•

•
•
•

Promover a melhoria do nome (letras metálicas) na entrada da unidade, bem
como providências para o armazenamento correto do lixo, evitando que o mesmo
fique exposto á chuva, conforme apontado no subitem 2.1.1;
Providenciar melhorias na área interna (estrutura), quanto à estrutura metálica do
teto, piso inadequado, pontos de alagamento, goteiras, infiltrações, paredes mal
conservadas, quedas constantes de energia elétrica, bem como providências no
pátio interno, a fim de evitar a poluição da cisterna, conforme apontado no subitem
2.1.2.1;
Verificar a possibilidade de atendimento à solicitação da Diretora da unidade
quanto à necessidade de médicos: 01 Endocrinologista, 01 Cardiologista e 02
Psiquiatras, conforme apontado no subitem 2.1.2.1;
Providenciar no ambiente de espera que os bebedouros estejam sempre
funcionando; instalação de bancos suficientes, nos sanitários masculino e
feminino, tampa para o vaso e papel higiênico; e sinalização para todos os
extintores de incêndio. Verificar a possibilidade de colocação de fraldário,
conforme o apontado nos subitens 2.1.2.2 e 2.1.2.3;
Promover melhorias nos equipamentos de informática, conforme apontado no
subitem 2.1.2.4;
Providenciar melhorias no setor de documentação médica, tendo em vista que os
arquivos estão danificados e são insuficientes, conforme apontado no subitem
2.1.2.5;
Providenciar a substituição da porta situada no núcleo interno de regulação por
outra, de acordo com as normas técnicas de engenharia, conforme apontado no
subitem 2.1.2.6;
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Promover melhorias no setor de esterilização quanto às paredes e os pisos
inadequados, bem como quanto ao cruzamento de roupa limpa com roupa suja,
conforme apontado no subitem 2.1.2.7;
Promover melhorias no setor de curativos quanto ao posicionamento do tanque,
bem como quanto ao piso inadequado, conforme apontado no subitem 2.1.2.8;
Promover melhorias no auditório quanto ao conserto da fiação exposta, das
janelas e do teto, bem como adotar providências para evitar infiltrações e
alagamentos no local, conforme apontado no subitem 2.1.2.9;
Promover melhorias na sala de vacinação, quanto ao piso inadequado,
revestimento das paredes, fonte alternativa para o funcionamento do refrigerador,
bem como sistema alternativo para o estoque de vacinas, conforme apontado no
subitem 2.1.2.10;
Promover melhorias na sala de coleta de exames, quanto ao revestimento das
paredes e providenciar estante para tubos, bem como papel toalha e sabão
líquido, conforme apontado no subitem 2.1.2.11;
Providenciar para os consultórios: a liberação do consultório de Clínica Médica
com restrição de uso; reparação do piso do consultório de Odontologia; reparação
e eliminação de infiltrações, mofos ou goteiras em consultórios de Pediatria, de
Odontologia, de Clínica Médica e de Dermatologia; Iluminação adequada em
consultório de Endocrinologia; instalação de aparelhos ar condicionado em
consultório de Endocrinologia, de Clínica Médica, de Dermatologia e de
Ginecologia; instalação de negatoscópio em consultório de Endocrinologia e de
Dermatologia; instalação de lavatório, papel toalha e sabão líquido em consultório
de Infectologia; fornecer rouparia adequada em consultório de Endocrinologia, de
Clínica Médica e de Pediatria; e colocar lixeiras com tampa em 09 consultórios,
conforme apontado no subitem 2.1.2.12;
Promover melhorias nos almoxarifados da farmácia, bem como no almoxarifado
de materiais, conforme apontado nos subitens 2.2 e 2.3;
Providenciar para que o eletro esteja em funcionamento, tendo em vista o exposto
no subitem 2.4.1;
Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o exposto no subitem 2.4.2;
Verificar a possibilidade de informatização dos resultados dos exames de análises
clínicas para fins de consulta por meio da internet, o que evitaria os atrasos,
conforme apontado no subitem 2.4.3.

2.6. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•
•

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que
estão com estoque zerado, conforme apontado no subitem 2.2;
Providenciar para que a empresa Facility forneça uniforme para os seus
empregados, bem como que a empresa LHM preste os serviços de maneira
satisfatória, alertando que a mesma está sujeita a sanções administrativas
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8666/93, conforme apontado no subitem
2.4.2.
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3. Unidade: PS Nagib Jorge Farah
Data da visita: 28/09/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Christiano Lacerda
3.1. Avaliação do estado de conservação e infra-estrutura da unidade
3.1.1. Área externa
• O Posto de Saúde foi totalmente reformado, encontrando-se em condições
satisfatórias.

Figura 8 – Placa da unidade

Figura 9 – Entrada da unidade

3.1.2. Área interna (ambiente e estrutura)
3.1.2.1. Ambiente de espera
• Sanitários sem papel toalha, sem papel higiênico e vaso sem tampa;
• Insuficiência de lixeiras;
• Foi detectado um dos extintores na parede sem sinalização;
Obs.: Os bebedouros não tinham copos de plástico.

Figura 10 – Ambiente de espera

Figura 11 – Ambiente de espera
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3.1.2.2. Sistema de combate a incêndios
• Falta de treinamento para combate a incêndios.
3.1.2.3. Sistema de informática
• Insuficiência de computadores no Núcleo do SISREG.
3.1.2.4. Setor de documentação médica
• Espaço físico insuficiente.
Obs.: O Setor de Documentação Médica fica localizado numa sala cujo acesso se
dá pela sala de reuniões, sendo o espaço inadequado para arquivos de prontuários
médicos. A responsável pelo setor almoça utilizando como apoio o arquivo aberto,
por falta de espaço.

Figura 12 – Arquivos de prontuários
médicos

3.1.2.5. Sala de curativos
• Faltam ataduras de 8, 15 e 20 cm.
3.1.2.6. Sala de vacinação
• O registro de controle da temperatura é inadequado, uma vez que o termômetro
está com defeito;
• Inexistência de fonte alternativa para o refrigerador;
• Inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas.
3.1.2.7. Consultórios
Total de consultórios:
•

Lixeiras sem tampa no consultório de ginecologia.

Obs: A responsável pelo Posto de Saúde informou que há a necessidade de 01
Pediatra, 01 Clínico Médico, 01 Ginecologista Obstetra, 01 Dermatologista, 01
Pneumologista e 01 Psicólogo, para um atendimento melhor à população.
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3.2. Almoxarifado de Farmácia (Higiene e segurança e condições de estocagem)
•
•
•
•
•
•
•

O controle é feito por meio de fichas de prateleira;
O SIGMA ainda não foi instalado;
Ausência de extintores de incêndio;
Saneantes e inflamáveis armazenados com outros itens do estoque;
Temperatura do ambiente não controlada;
Ausência de livro específico para medicamentos controlados;
Medicamentos fora do prazo de validade.

Obs: Apesar da ausência de extintores de incêndio dentro do almoxarifado, verificou-se
que os mesmos ficam próximos ao corredor.
Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 81;
• Quantidade de itens zerados: 13;
• Percentual: 16,05%
Obs: O responsável pela farmácia informou que, dos 124 medicamentos constantes
da lista fornecida pelo farmacêutico, 43 não farão mais parte da grade do Município.
Por este motivo foram contados 81 medicamentos na relação do estoque, sendo 13
zerados.

Figura 13 – Medicamentos vencidos

3.3. Almoxarifado de materiais (Higiene e segurança e condições de estocagem)

•
•
•
•

O controle é feito por meio de fichas de prateleira;
Não há designação oficial do responsável pelo almoxarifado;
Ausência de sinalização para o extintor de incêndio, pois o mesmo fica atrás da
porta de entrada e no chão;
Embalagens (computadores) em contato direto com o chão.
Obs. Conforme informado pela responsável da unidade, quem administra o
almoxarifado é a OS Viva Comunidade.
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Figura 14 – Extintor de incêndio no chão

3.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
3.4.1. Equipamentos
• Eletro: Existe um, encontrando-se com defeito.
3.4.2. Serviços continuados:
• Segurança: Suntset – Segurança e Vigilância Ltda.
• Portaria: OS Viva Comunidade.
• Limpeza: CNS – Companhia Nacional de Serviços Ltda.
• Manutenção Predial: OS Viva Comunidade.
Obs. 1) Nos contratos celebrados acima mencionados, não há cópia dos mesmos nem
dos projetos básicos na unidade.
Obs. 2) A empresa Sunset – Segurança e Vigilância Ltda não está fornecendo
vales– transporte para os seus empregados.
3.4.3. Exames realizados fora da unidade
• Raios X – Os exames são encaminhados para o Hospital Municipal Ronado
Gazolla (Acari) por meio do SISREG;
• Análises Clínicas – A cota disponibilizada é insuficiente; bem como ocorrem
eventuais atrasos na chegada dos resultados;
• Ultrasom – O exame é marcado por meio da Central de Regulação, havendo
poucas vagas disponíveis;
• Mamografia – O exame é marcado por meio da Central de Regulação..

3.5. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•

Providenciar para os sanitários: papel toalha, papel higiênico e tampa para os
vasos, conforme apontado no subitem 3.1.2.1;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Providenciar lixeiras, uma vez que há insuficiência das mesmas, conforme
apontado no subitem 3.1.2.1;
Providenciar sinalização adequada para os extintores de incêndio, conforme
apontado no subitem 3.1.2.1;
Providenciar copos plásticos para os bebedouros, conforme apontado no
subitem 3.1.2.1;
Providenciar treinamento para o manuseio dos extintores de incêndio,
conforme apontado no subitem 3.1.2.2;
Providenciar computadores para o Núcleo do SISREG, conforme apontado no
subitem 3.1.2.3;
Providenciar um local adequado para o Setor de Documentação Médica,
conforme apontado no subitem 3.1.2.4;
Providenciar ataduras de 8, 15 e 20 cm para ao sala de curativos, conforme
apontado no subitem 3.1.2.5;
Providenciar para a sala de vacinação: controle de temperatura adequado,
fonte alternativa de energia para o refrigerador, bem como elaborar um
sistema alternativo para estoque de vacinas, conforme apontado no subitem
3.1.2.6;
Providenciar nos consultórios: adequação da fiação elétrica em 01 consultório
da equipe Vila Esperança, colocar lixeiras com tampa em 01 consultório da
equipe Furquim Mendes e em 01 consultório de ginecologia, conforme
apontado no subitem 3.1.2.7;
Verificar a possibilidade de atendimento à solicitação da Diretora da unidade
quanto à necessidade de médicos, conforme apontado no subitem 3.1.2.7;
Providenciar no almoxarifado de farmácia: instalação do SIGMA, local
adequado para armazenamento de saneantes e inflamáveis, colocação de
extintores de incêndio, livro específico para controle de remédios controlados,
bem como controle de temperatura, conforme apontado no subitem 3.2;
Providenciar no almoxarifado de materiais: instalação do SIGMA, designação
oficial do responsável, instalação adequada do extintor de incêndio, bem
como armazenamento adequado das embalagens de material permanente,
conforme apontado no subitem 3.3;
Providenciar o conserto do eletro, uma vez que há demanda na unidade,
conforme apontado no subitem 3.4.1;
Providenciar, junto à CAP, cópia dos contratos celebrados, bem como dos
projetos básicos que fazem parte integrante dos mesmos, conforme apontado
no subitem 3.4.2;
Verificar a possibilidade de informatização dos resultados dos exames de
análises clínicas para fins de consulta por meio da internet, o que evitaria os
atrasos, conforme apontado no subitem 3.4.3;
Verificar a possibilidade de promover aumento da cota do exame de
ultrassom, uma vez que a mesma tem se mostrado insuficiente, conforme
apontado no subitem 3.4.3.
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3.6. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que
estão com estoque zerado, conforme apontado no subitem 3.2;
• Envidar esforços para que a empresa Sunset cumpra a legislação quanto ao
pagamento dos vales-transporte aos seus empregados, conforme apontado
no subitem 3.4.2.

4. Unidade: CMS Necker Pinto
Data da visita: 30/09/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Christiano Lacerda
4.1. Avaliação do estado de conservação da unidade.
4.1.1.
•
•
•

Área externa
Placa mal conservada;
Área externa mal conservada;
Lixo armazenado em local inadequado.

Figura 15 – Placa da unidade

Figura 16 – Lixo comum e hospitalar
sem proteção

4.1.2. Área interna
4.1.2.1. Área interna (ambiente)
• Ventilação insuficiente;
• Iluminação insuficiente (lâmpadas queimadas)
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Figura 17 – Não há reposição de lâmpadas
queimadas

4.1.2.2. Área interna (estrutura)
• Paredes mal conservadas;
• Presença de infiltrações em paredes;
• Instalações elétricas expostas;
• Problemas de carga no sistema elétrico.

Figura 18 – Paredes mal conservadas

Figura 19 – Teto mal conservado

4.1.2.3. Ambiente de espera
• Bancos quebrados;
• Sanitários mal conservados (01 encontra-se interditado);
• Sanitários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;
• Sanitário sem tampa no vaso;
• Lixeiras insuficientes;
• Fraldário instalado em local impróprio (entre dois banheiros).
Obs.: No ambiente de espera para atendimento nos consultórios não foi instalado
nenhum extintor de incêndio. O prazo de validade dos extintores venceu no dia da
visita da equipe do TCMRJ à unidade.
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Figura 20 – Banco quebrado

Figura 21 – Banheiro mal conservado

4.1.2.4. Sistema de Combate a incêndios
• Equipamentos de combate a incêndios insuficientes;
• Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;
• Dificuldade de acesso aos equipamentos de combate a incêndio;
• Falta de treinamento para combate a incêndios.

Figura 22 – Não há extintor de incêndio
no ambiente e espera dos consultórios

4.1.2.5. Sistema de informática
• Falta de pessoal apto;
• Problemas no acesso a internet (lentidão).
Obs.:Faltam materiais para as impressoras.
4.1.2.6. Setor de documentação médica
• Os prontuários médicos são arquivados em prateleiras.
4.1.2.7. Setor de esterilização
• Insuficiência de espaço;
• Não tem ar condicionado.
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4.1.2.8. Sala de curativos
• Não há sala de curativos.
4.1.2.9. Sala de vacinas
• Insuficiência de geladeiras;
• Fiação exposta;
• Lixeiras sem tampa;
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• Caixas armazenadas na geladeira sem espaço para circulação do ar frio.
4.1.2.10. Área de coleta
• Não existe estante para tubos;
• Inexistência de maca ou cadeira reclinável no ambiente;
• Inexistência de ar condicionado;
• Havia uma centrífuga no almoxarifado (não está sendo usada).
Obs.: Foi relatada pela responsável da área da coleta a preocupação com a
qualidade dos resultados dos exames, uma vez que a demora entre a coleta e o
resultado influencia no resultado dos mesmos.
4.1.2.11. Setor de Epidemiologia
• Câmara de refrigeração com defeito.
4.2. Consultórios
Total de consultórios: 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificuldade no acesso para deficientes em 02 consultórios de Pediatria;
Insuficiência de espaço em 01 consultório de Infectologia, em 01 consultório de
Pneumologia, em 02 consultórios de Pediatria e 02 consultórios de
Ginecologia;
Tetos com infiltrações ou goteiras em 02 consultórios de Clínica Médica e em
02 consultórios de Pediatria;
Paredes com mofo ou infiltrações em 02 consultórios de Clínica Médica, em 01
consultório de Ginecologia e em 02 consultórios de Odontologia;
Fiação elétrica exposta em 01 consultório de Infectologia e em 02 consultórios
de Odontologia;
Ausência de ar condicionado em 01 consultório de Clínica Médica, em 01
consultório de Ginecologia, em 01 consultório de Nutrição e em 01 consultório
de Fonoaudiologia;
Ausência de armário para medicamentos em 03 consultórios de Clínica Médica
e em 02 consultórios de Pediatria;
Ausência de negatoscópio em 01 consultório de Infectologia, em 02
consultórios de Ginecologia e em 02 consultórios de Odontologia;
Ausência de banheiro em 02 consultórios de Ginecologia;
Lixeiras sem tampa em 01 consultório de Ginecologia.

Obs: Não havia balanças nos consultórios de Pediatria, mas os usuários eram
pesados na pré-consulta.

17

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

4.3. Almoxarifado de Farmácia (Higiene e segurança e condições de estocagem)
•
•
•
•
•
•
•

Insuficiência de espaço;
Ausência de sinalização para os extintores de incêndio (02);
Dificuldade no acesso aos extintores de incêndio (ficam localizados no chão);
Saneantes e inflamáveis armazenados junto a outros itens do estoque;
Itens do estoque fora do prazo de validade;
Temperatura do ambiente não é controlada;
Não há ventilação natural, pois o ambiente não tem janelas.

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 149;
• Quantidade de itens zerados: 93;
• Percentual: 62,4%
Obs: A responsável pelo almoxarifado informou que o total de itens do estoque
contempla medicamentos que serão enviados para outras unidades, pois
funcionam como uma unidade-mãe e que do total dos medicamentos zerados,
apenas 47 são necessários a unidade. Dessa forma o percentual seria de 31,5%.

Figura 23 – Falta espaço

4.4. Almoxarifado de materiais (Higiene e segurança e condições de estocagem)
•
•
•
•
•

Insuficiência de espaço;
Ausência de sinalização para o extintor de incêndio;
Dificuldade no acesso ao extintor de incêndio (fica localizado no chão, atrás da
porta);
Embalagens em contato direto com o chão (necessidade de pallets);
Produtos empilhados sem segurança.
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Figura 24 – Armazenagem inadequada

Figura 25 – Empilhamento sem segurança

4.5. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
4.5.1. Equipamentos:
• O sonar fetal funciona precariamente, necessita de um novo.
4.5.2.
•
•
•
•
•
•
•

Serviços continuados:
Vigilância: Hopevig – Vigilância e Segurança Ltda;
Portaria: Não tem contrato;
Limpeza: Facility – Central de Serviços Ltda;
Manutenção Predial: LHM Ar Condicionado Ltda;
Odontologia: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda;
Auto-Clave: STTR – Indústria e Comércio Ltda;
Lavanderia: Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis.

Obs: 1) Quanto ao efetivo da empresa Hopevig, verificou-se que foi disponibilizado
apenas um segurança (escala) para a unidade. A qualidade dos serviços
prestados foi considerada regular.
Obs: 2) A empresa Facility não repõe funcionários em caso de ausências. As faltas
dos empregados são informadas à CAP. Não souberam informar se as mesmas
são descontadas nos pagamentos das faturas. A qualidade dos serviços prestados
foi considerada regular.
Obs: 3) A empresa LHM atende a unidade somente em casos emergenciais, sem
tempo de resposta, além da qualidade dos serviços prestados ser considerada
pela Diretora da unidade como insatisfatória.
Obs: 4) Não há cópia na unidade dos contratos nem do projeto básico celebrados
com as empresas: Hopevig, Facility, LHM e Atmosfera.

4.5.3. Exames realizados fora da unidade
• Raios X – Os exames são encaminhados para o Hospital Municipal Paulino
Werneck, por meio do SISREG. Dificuldade na marcação;
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•

Análises Clínicas – A cota disponibilizada é insuficiente; bem como ocorrem
eventuais atrasos na chegada dos resultados;
Ultrasom – O exame é marcado por meio da Central de Regulação, havendo
poucas vagas disponíveis;
Mamografia – O exame é marcado por meio da Central de Regulação.

•
•

Obs: Nos exames realizados fora da unidade, foi relatado que há fila de espera, uma
vez que a cota disponibilizada é insuficiente, além de haver dificuldades na marcação
no SISREG. Verificou-se ainda que a infra-estrutura da unidade não suporta o
aumento da cota.
4.6. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Providenciar a troca das lâmpadas queimadas, bem como melhorias na
ventilação do ambiente, conforme apontado no subitem 4.1.2.1;
Promover melhorias na estrutura da área interna, em relação às paredes mal
conservadas, infiltrações nas mesmas, instalações elétricas expostas e
insuficiência de carga no sistema elétrico, conforme apontado no subitem
4.1.2.2;
Providenciar: o conserto dos bancos quebrados, do sanitário interditado;
colocação da tampa do vaso, de sabão líquido, papel toalha e papel higiênico
para os sanitários, de lixeiras com tampa, bem como a instalação do fraldário
em local adequado, conforme apontado no subitem 4.1.2.3;
Providenciar a instalação de extintores de incêndio, com sinalização e acesso
adequado, bem como treinamento para manuseio dos mesmos, conforme
apontado no subitem 4.1.2.4;
Providenciar treinamento para uso dos computadores e material para as
impressoras, conforme apontado no subitem 4.1.2.5;
Promover melhorias no setor de esterilização quanto à insuficiência de espaço e
instalação de ar condicionado, conforme apontado no subitem 4.1.2.7;
Promover melhorias na unidade, quanto à utilização de uma sala para curativos,
oferecendo mais um serviço à população, conforme apontado no subitem
4.1.2.8;
Promover melhorias na sala de vacinação, quanto à insuficiência de geladeiras,
fiação exposta, lixeiras sem tampas, falta de fonte alternativa de energia, bem
como melhorar o armazenamento inadequado das vacinas na geladeira,
conforme apontado no subitem 4.1.2.9;
Providenciar para a sala de coleta: estante para tubos, maca e cadeira
reclinável e instalação de ar condicionado, conforme apontado no subitem
4.1.2.10;
Providenciar o conserto da câmara de refrigeração, conforme apontado no
subitem 4.1.2.11;
Providenciar nos consultórios: livre acesso para deficientes em 02 consultórios
de Pediatria; maior espaço em 01 consultório de Infectologia, em 01 consultório
de Pneumologia, em 02 consultórios de Pediatria e 02 consultórios de
Ginecologia; reparação de tetos com infiltrações ou goteiras em 02 consultórios
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•

•

•
•

•



de Clínica Médica e em 02 consultórios de Pediatria; reparação de paredes com
mofo ou infiltrações em 02 consultórios de Clínica Médica, em 01 consultório de
Ginecologia e em 02 consultórios de Odontologia; reparação de fiação elétrica
exposta em 01 consultório de Infectologia e em 02 consultórios de Odontologia;
colocação de aparelhos de ar condicionado em 01 consultório de Clínica
Médica, em 01 consultório de Ginecologia, em 01 consultório de Nutrição e em
01 consultório de Fonoaudiologia; colocação de armário para medicamentos em
03 consultórios de Clínica Médica e em 02 consultórios de Pediatria; colocação
de negatoscópio em 01 consultório de Infectologia, em 02 consultórios de
Ginecologia e em 02 consultórios de Odontologia; instalação de banheiros em
02 consultórios de Ginecologia; colocação de lixeiras com tampa em 01
consultório de Ginecologia;
Providenciar no almoxarifado de farmácia: local adequado para armazenamento
de saneantes e inflamáveis, instalação dos extintores de incêndio em local
adequado, com sinalização e fácil acesso; providenciar meios para controle de
temperatura e para ventilação natural, conforme apontado no subitem 4.3;
Providenciar no almoxarifado de materiais: instalação dos extintores de incêndio
em local adequado, com sinalização e fácil acesso, espaço adequado para
armazenamento dos materiais, evitar embalagens em contato direto com o
chão, bem como o empilhamento inadequado de caixas, conforme apontado no
subitem 4.4;
Providenciar a aquisição de sonar fetal, conforme apontado no subitem 4.5.1;
Providenciar, junto à CAP, cópias dos contratos e projetos básicos dos serviços
continuados, o abatimento nas faturas das faltas ao trabalho dos empregados
que prestam serviços de limpeza, bem como exigir o atendimento satisfatório da
prestação de serviços pelas empresas contratadas, conforme apontado no
subitem 4.5.2;
Providenciar o efetivo necessário de segurança para atendimento à unidade,
cotas suficientes de exames clínicos e laboratoriais, melhorias na infra-estrutura
da unidade que possibilitem o aumento das cotas, bem como melhorias na
marcação dos mesmos pelo SISREG, conforme apontado no subitem 4.5.3;
Verificar a possibilidade de informatização dos resultados dos exames de
análises clínicas para fins de consulta por meio da internet, o que evitaria os
atrasos, conforme apontado no subitem 4.5.3.

4.7. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:



Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que estão
com estoque zerado, conforme apontado no subitem 4.3;
Comprovar os descontos efetuados nos pagamentos das faturas da empresa
Facility – Central de Serviços Ltda, referentes à não reposição de funcionários
ausentes, conforme subitem 4.5.2.

21

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

5. Unidade: CMS José Breves dos Santos
Data da visita: 05/10/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Christiano Lacerda
5.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
5.1.1. Área externa
• Placa indicativa da unidade mal conservada;
• Área externa mal conservada;
• Lixo hospitalar armazenado em local inadequado e sem proteção;
• Fiação elétrica e instalações hidráulicas expostas.

Figura 26 – Placa indicativa em
mal estado de conservação

Figura 27 – Lixo hospitalar
em local inadequado e sem
proteção

Figura 28 – Fiação elétrica
exposta

5.1.2. Área interna
5.1.2.1. Área interna (ambiente)
• Lâmpadas queimadas sem reposição, prejudicando a iluminação.
5.1.2.2. Área interna (estrutura)
• Piso dificulta limpeza;
• Paredes sujas e mal conservadas;
• Janelas e portas mal conservadas;
• Alguns locais apresentam fiação elétrica exposta;
• No verão há problemas de carga elétrica;
• Buracos no teto de gesso e na parede.
Obs: Tendo em vista que a unidade fica localizada junto à Avenida Brasil e o piso é
escuro, verificou-se que a unidade fica empoeirada.
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Figura 29 – Buraco no teto

Figura 30 – Buraco na parede Figura 31 – Porta inadequada

5.1.2.3. Ambiente de espera
• Lixeiras sem tampa;
• Sanitários mal conservados, sem sabão líquido, papel toalha, papel higiênico, bem
como vasos sem tampa;
• Bancos em mal estado de conservação;
• Inexistência de fraldário.
5.1.2.4. Sistema de combate a incêndios
• Extintores de incêndio insuficientes;
• Sinalização inadequada para os extintores de incêndio;
• Em alguns setores há dificuldade de acesso aos extintores;
• Falta de treinamento para combate a incêndios
5.1.2.5. Sistema de informática
• Os equipamentos de informática são insuficientes;
• Falta material para as impressoras;
• Problemas no acesso a internet;
• Falta de pessoal qualificado.
5.1.2.6. Setor de documentação médica
• Setor não informatizado;
• Arquivos danificados;
• Arquivos insuficientes;
• Insuficiência de espaço.
Obs: Conforme informação do responsável pelo setor, em breve não haverá mais
espaço nos arquivos.
5.1.2.7. Setor de esterilização
• Único acesso para entrada e saída de materiais;
• Insuficiência de espaço;
• Paredes sujas e mal conservadas
• Seladora sem uso por falta de espaço.
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Figura 32 – Insuficiência de espaço e
único acesso (entrada e saída) dos
materiais para esterilização.

5.1.2.8. Sala de curativos
• A sala foi desativada por falta de condições de uso.
5.1.2.9. Sala de vacinação
• Inexistência de caixas térmicas para as vacinas usadas no dia;
• Inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas;
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
5.1.2.10. Sala de coleta
• As instalações do ambiente de registro e espera, são utilizadas pelo setor de
esterilização (preparo);
• Paredes mal conservadas;
• Não existe estante para tubos;
• Inexistência de maca ou cadeira reclinável no ambiente;
• Inexistência de sabão líquido e papel toalha;
• Inexistência de recipientes rígidos, para descarte de materiais pérfuro-cortantes.
5.1.2.11. Consultórios
Total de consultórios: 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificuldade de acesso para deficientes nos consultórios no andar superior da
unidade;
Climatização insuficiente em 01 consultório de Fonoaudiologia;
Piso mal conservado em 02 consultórios de Odontologia;
Estrutura das paredes dificulta a limpeza em 02 consultórios de Pediatria e 01
consultório de Fonoaudiologia;
Paredes sujas em 02 consultórios de Pediatria e em 01 consultório de Assistência
Social;
Paredes com rachaduras em 01 consultório de Dermatologia;
Fiação elétrica exposta em 01 consultório de Pediatria;
Ausência de ar condicionado em 01 consultório de Fonoaudiologia e em 01
consultório de Assistência Social;
Ausência de armário para medicamentos em 02 consultórios de Clínica Médica e
em 02 consultórios de Pediatria;
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•
•
•
•
•
•

Ausência de negatoscópio em 02 consultórios de Clínica Médica e em 02
consultórios de Odontologia;
Ausência de banheiro em 02 consultórios de Ginecologia;
Ausência de lavatório, papel toalha e sabão líquido em 03 consultórios de
Pediatria, em 01 consultório de Fonoaudiologia e em 01 consultório de Assistência
Social;
Lixeiras sem tampa em 07 consultórios;
Insuficiência de 02 clínicos, 01 psiquiatra, 01 cardiologista e 01 pneumologista;
Insuficiência de 01 nutricionista, 02 assistentes sociais, 01 fonoaudiólogo e 03
enfermeiras.

Obs: 1) Não havia balanças nos consultórios de Pediatria, mas os usuários eram
pesados na pré-consulta.
5.2. Almoxarifado de farmácia (Higiene e segurança e condições de estocagem)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O controle utilizado é manual (o SIGMA já foi instalado, mas falta o
treinamento para o responsável pelo almoxarifado)
Insuficiência de espaço;
Ausência de extintores de incêndio (localizado no corredor);
Estado de conservação das paredes inadequado;
Teto mal conservado (buraco no gesso)
Saneantes e inflamáveis armazenados junto a outros itens do estoque;
Itens do estoque fora do prazo de validade;
Temperatura do ambiente não é controlada;
Algumas embalagens em contato direto com o solo;
Lixeiras abertas.

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 85;
• Quantidade de itens zerados: 18;
• Percentual: 21%
5.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almoxarifado de materiais (Higiene e segurança e condições de
estocagem)
O controle utilizado é manual
Insuficiência de espaço;
Ocorrência de goteiras;
Estado de conservação das paredes inadequado;
Teto mal conservado;
Instalações elétricas expostas;
Ausência de extintores de incêndio (localizado no corredor);
Não há ventilação natural;
Não possui ar condicionado;
Algumas embalagens em contato direto com o solo.
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5.4. Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade
5.4.2. Equipamentos
• Sonar Fetal: Em manutenção.
5.4.3. Serviços continuados:
• Vigilância: Hopevig – Vigilância e Segurança Ltda;
• Portaria: Não há contrato;
• Limpeza: Facility – Central de Serviços Ltda;
• Manutenção Predial: LHM Ar Condicionado Ltda;
• Odontologia: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda;
• Auto-Clave: STTR – Indústria e Comércio Ltda;
• Lavanderia: Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis.
Obs. 1) O efetivo dos vigilantes foi considerado insuficiente pela Diretora da Unidade,
destacando que o ideal seria 02 na parte da manhã e 02 na parte da noite.
Obs. 2) O efetivo da limpeza foi considerado insuficiente pela Diretora da Unidade
(não informou o quantitativo ideal).
Obs. 3) A qualidade dos serviços prestados pela LHM foi considerada pela Diretora da
Unidade como insatisfatória, pois a empresa só atende os pedidos emergenciais e
não preventivamente.
Obs. 4) Não há na unidade cópia dos contratos nem dos projetos básicos dos serviços
continuados.
5.4.4. Exames realizados fora da unidade
• Raios X - Marcação pelo SISREG para a Policlínica José Paranhos Fontenelle
(livre demanda).
• Análises Clínicas – Marcação pelo SISREG para a Policlínica José Paranhos
Fontenelle (30 p/dia).
• Ultrassom – Marcação pelo SISREG.
• Mamografia - Marcação pelo SISREG.
5.5. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•

•
•

Promover melhorias na área externa da unidade, tais como: placa indicativa,
armazenagem adequada para o lixo hospitalar e comum, melhor conservação da
área externa, bem como evitar fiação elétrica e instalações hidráulicas expostas,
conforme apontado no subitem 5.1.1;
Providenciar a troca das lâmpadas queimadas, conforme apontado no subitem
5.1.2.1;
Promover melhorias na estrutura da área interna da unidade, conforme apontado
no subitem 5.1.2.2;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Providenciar para o ambiente de espera: lixeiras com tampas, fraldário, bancos
adequados e melhor conservação dos sanitários, conforme apontado no subitem
5.1.2.3;
Providenciar a instalação de mais extintores de incêndio, sinalização e acessos
adequados, bem como treinamento dos servidores na utilização dos mesmos,
conforme apontado no subitem 5.1.2.4;
Promover a adequação dos equipamentos de informática, suprir a carência de
pessoal qualificado, bem como melhorar o acesso à internet, conforme apontado
no subitem 5.1.2.5;
Promover melhorias no Setor de Documentação Médica, conforme apontado no
subitem 5.1.2.6;
Providenciar sala adequada para o setor de esterilização, uma vez que o material
contaminado está cruzando com o material esterilizado, além do espaço ser
insuficiente, conforme apontado no subitem 5.1.2.7;
Providenciar reforma na sala de curativos, conforme apontado no subitem 5.1.2.8;
Promover melhorias na Sala de Vacinação, conforme apontado no subitem
5.1.2.9;
Providenciar, para a sala de coleta, melhorias na conservação das paredes,
estante para tubos, maca ou cadeira reclinável, sabão líquido e papel toalha, bem
como recipientes para guarda de matérias pérfuro-cortantes, conforme apontado
no subitem 5.1.2.10;
Providenciar para os consultórios: facilitar o acesso para deficientes nos
consultórios no andar superior da unidade; adequar a climatização em 01
consultório de Fonoaudiologia; recuperar o piso mal conservado em 02
consultórios de Odontologia; alterar a estrutura das paredes, inadequada para
limpeza, em 02 consultórios de Pediatria e 01 consultório de Fonoaudiologia;
recuperar paredes sujas em 02 consultórios de Pediatria e em 01 consultório de
Assistência Social; recuperar paredes com rachaduras em 01 consultório de
Dermatologia; eliminar a fiação elétrica exposta em 01 consultório de Pediatria;
instalar aparelhos de ar condicionado em 01 consultório de Fonoaudiologia e em
01 consultório de Assistência Social; instalar armário para medicamentos em 02
consultórios de Clínica Médica e em 02 consultórios de Pediatria; instalar
negatoscópio em 02 consultórios de Clínica Médica e em 02 consultórios de
Odontologia; instalar banheiro em 02 consultórios de Ginecologia; instalar
lavatório, papel toalha e sabão líquido em 03 consultórios de Pediatria, em 01
consultório de Fonoaudiologia e em 01 consultório de Assistência Social;
providenciar lixeiras com tampa em 07 consultórios. Verificar a possibilidade de
alocar na Unidade 02 clínicos, 01 psiquiatra, 01 cardiologista, 01 pneumologista,
01 nutricionista, 02 assistentes sociais, 01 fonoaudiólogo e 03 enfermeiras,
conforme apontado no subitem 5.1.2.11;
Providenciar melhorias nos almoxarifados da farmácia e material, conforme
apontado nos subitens 5.2 e 5.3;
Providenciar que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem como
dos projetos básicos, conforme apontado no subitem 5.4.3;
Adotar providências para que a empresa LHM melhore a qualidade dos serviços
prestados, bem como verificar a possibilidade de aumentar o efetivo dos vigilantes
e prestadores de serviços de limpeza, conforme apontado no subitem 5.4.3.
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5.6. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que estão
com estoque zerado, no percentual de 21%, conforme apontado no subitem 5.2.

6. Unidade: PS Madre Teresa de Calcutá
Data da visita: 07/10/2010
Técnicos: Cícero dos Santos Silva e Christiano Lacerda
6.1. Avaliação do estado de conservação da unidade
6.1.1. Área externa
• Placa indicativa da unidade mal conservada;
• Lixo armazenado em local inadequado.

Figura 33 – Placa indicativa da
unidade mal conservada

Figura 34 – Lixo hospitalar
armazenado sem proteção

6.1.2. Área interna
6.1.2.1. Área interna (ambiente)
• Iluminação insuficiente (lâmpadas queimadas).
6.1.2.2. Área interna (estrutura)
• Presença de goteiras no teto (telhado do ginásio);
• Paredes sujas e mal conservadas;
• Paredes com infiltrações;
• Janelas e portas mal conservadas;
• Instalações elétricas expostas.
Obs: 1) O prédio foi construído para ser um clube e adaptado para receber a unidade. É
composto por uma construção em formato de ginásio.
Obs: 2) O estado de conservação é precário, necessitando de reformas e reparos
estruturais. As instalações apresentam problemas no telhado, causando infiltrações e
colocando em risco a vida dos funcionários.
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Obs: 3) Tendo em vista que a unidade fica situada ao pé do morro do INPS, destaca-se
uma construção na encosta do morro, nos fundos da mesma, que está sem contenção,
colocando em risco a vida dos pacientes e funcionários, necessitando de providências
imediatas por parte da Defesa Civil.

Figura 35 – Parede mal
conservada

Figura 36 – Telhado em estado
precário

Figura 37 – Construção no
morro. Encosta sem contenção

6.1.2.3. Ambiente de espera
• Sanitários mal conservados;
• Sanitários sem sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;
• Vaso sem tampa;
• Em alguns pontos da vala de escoamento da água da chuva, faltam grelhas.

Figura 38 – Faltam grelhas

6.1.2.4. Sistema de combate a incêndios
• Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio;
• Falta de treinamento para combate a incêndios.
6.1.2.5. Sistema de informática
• Acesso à internet é lento;
• Falta material para as impressoras.
Obs: Tendo em vista que a unidade não recebe o fundo rotativo, no valor de R$
8.000,00, desde dezembro/2009, fica impedida de realizar despesas pequenas, tais
como: aquisição de material para as impressoras, compra de lâmpadas e outras
despesas miúdas de pronto pagamento.
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6.1.2.6. Setor de documentação médica
• Prateleiras insuficientes.
6.1.2.7. Sala de curativos
• Não há sala de curativos.
6.1.2.8. Sala de vacinação
• Inexistência de caixas térmicas para as vacinas usadas no dia (utilizam caixa de
isopor);
• Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
6.1.2.9. Sala de coleta
• Pisos mal conservados;
• As instalações da área são utilizadas quando há campanha de vacinação;
• Inexistência de ar condicionado;
• Não há estante para tubos;
• Inexistência de maca ou cadeira reclinável no ambiente.
Obs: A sala de coleta funciona às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, apenas das 7 às 8 h, por falta de
estrutura.
6.1.2.10. Consultórios
Total de consultórios: 11
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dificuldade de acesso para deficientes aos consultórios no andar superior da
unidade;
Climatização insuficiente em 01 consultório de Assistência Social;
Piso mal conservado em 01 consultório de Clínica Médica e em 01 consultório de
Assistência Social;
Estrutura das paredes dificulta a limpeza em 01 consultório de Terapia
Ocupacional;
Paredes com rachaduras, infiltrações ou mofo em 01 consultório de Clínica
Médica, em 01 consultório de Otorrinolaringologia, em 01 consultório de
Obstetrícia, em 02 consultórios de Ginecologia, em 01 consultório de Fisioterapia
e em 01 consultório de Terapia Ocupacional;
Fiação elétrica exposta em 01 consultório de Pediatria, em 02 consultórios de
Clínica Médica e em 01 consultório de Fisioterapia;
Ausência de ar condicionado em 02 consultórios de Pediatria, em 01 consultório
de Clínica Médica, em 01 consultório de Psicologia, em 01 consultório de
Fisioterapia e em 01 consultório de Assistência Social;
Ausência de negatoscópio em 09 consultórios;
Ausência de lavatório, papel toalha e sabão líquido em 01 consultório de Pediatria,
em 01 consultório de Psicologia, em 01 consultório de Assistência Social, em 01
consultório de Fisioterapia e em 01 consultório de Terapia Ocupacional;
Lixeiras sem tampa em 14 consultórios;

Obs: 1) Não havia balanças nos consultórios de Pediatria, mas os usuários eram
pesados na pré-consulta.
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Almoxarifado de farmácia (Higiene e segurança e condições de estocagem)

6.2.
•
•
•
•
•
•
•
•

O responsável pelo almoxarifado não é oficialmente designado;
O espaço físico é insuficiente;
Os extintores de incêndio ficam localizados no corredor;
Sinalização inadequada para os extintores de incêndio;
Saneantes e inflamáveis armazenados junto a outros itens de estoque;
Lixeiras abertas;
Embalagens em contato direto com o solo (soro fisiológico);
Pia retirada do interior da farmácia com tubulação exposta.

Medicamentos:
• Quantidade total de itens no estoque: 159;
• Quantidade de itens zerados: 27;
• Percentual: 16,9%

Figura 39 – Materiais inservíveis

Almoxarifado de materiais (Higiene e segurança e condições de estocagem)

6.3.
•
•
•
•
•
•
6.4.

O responsável pelo almoxarifado não é oficialmente designado;
O SIGMA é alimentado mensalmente;
Os extintores de incêndio ficam localizados no corredor;
Sinalização inadequada para os extintores de incêndio;
Iluminação insuficiente (lâmpadas queimadas);
Não são utilizadas fichas de prateleiras.

Equipamentos, serviços continuados disponíveis e exames demandados na
unidade

6.4.1. Equipamentos
• Auto-clave: Existem 02, mas apenas um tem contrato de manutenção.
6.4.2.
•
•
•
•

Serviços continuados:
Vigilância: Hopevig – Vigilância e Segurança Ltda;
Portaria: Não há contrato;
Limpeza: Facility – Central de Serviços Ltda;
Manutenção Predial: LHM Ar Condicionado Ltda;
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•
•
•
•

Odontologia: TX Comércio de Produtos Médicos Ltda;
Auto-Clave: Enformate – Empresa Fornecedora de Materiais Ltda;
Lavanderia: Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis;
Oxigênio: Air Líquide do Brasil S/A.

Obs. 1) O efetivo dos vigilantes foi considerado insuficiente pela Diretora da Unidade.
Obs. 2) Tendo em vista que, nas unidades pertencentes à CAP 3.1, a empresa LHM
têm prestado serviços em caráter emergencial, as Diretoras das mesmas, não
souberam informar se há contrato celebrado com a referida empresa.
Obs. 3) Não há na unidade cópia dos contratos nem dos projetos básicos dos serviços
continuados.
Obs. 4) Todos os aparelhos de ar condicionado estão sem contrato de manutenção.
6.4.3. Exames realizados fora da unidade
• Raios X
• Análises Clínicas
• Ultrassom
• Mamografia
Obs: Há dificuldade na marcação no SISREG: consultas para neurologia, bem como
nos procedimentos que requeiram anestesia.
6.5.
Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com as seguintes
recomendações:
•
•
•

•
•

•

Providenciar para que a placa indicativa da unidade esteja conservada e para que
o lixo, hospitalar e comum, seja armazenado em local adequado, conforme
apontado no subitem 6.1.1;
Providenciar a troca das lâmpadas queimadas para melhorar a iluminação do
ambiente, conforme apontado no subitem 6.1.2.1;
Providenciar a reforma do telhado do ginásio e reparos nas estruturas, uma vez
que há telhas soltas, infiltrações e goteiras, que estão colocando em risco à
estrutura do teto e, provavelmente, a integridade física dos funcionários e das
pessoas que ali transitam, conforme apontado no subitem 6.1.2.2;
Providenciar com urgência, junto à GeoRio, obras de contenção da encosta no
morro do INPS, uma vez que há risco de desabamento de casas, conforme
apontado no subitem 6.1.2.2;
Providenciar melhorias no ambiente de espera, tendo em vista que os banheiros
não possuem sabão líquido, papel toalha, papel higiênico, além de vasos sem
tampa, vala de escoamento de água sem grelhas, conforme o apontado no
subitem 6.1.2.3;
Providenciar treinamento para os funcionários nos equipamentos de combate a
incêndio, sinalização adequada para os mesmos, bem como instalação dos
extintores de incêndio na altura padrão, de acordo com as normas do Corpo de
Bombeiros, conforme apontado no subitem 6.1.2.4;
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Promover melhorias no acesso à internet, bem como concessão de fundo rotativo
para as despesas miúdas de pronto pagamento, tais como: material para as
impressoras e lâmpadas, conforme apontado no subitem 6.1.2.5;
Providenciar prateleiras para o Setor de Documentação Médica, conforme o
apontado no subitem 6.1.2.6;
Providenciar sala de curativos, oferecendo mais um serviço à população,
conforme apontado no subitem 6.1.2.7;
Providenciar melhorias na sala de vacinação, conforme apontado no subitem
6.1.2.8;
Promover melhorias na sala de coleta, tendo em vista que o piso está mal
conservado, falta ar condicionado, não há estante para tubos, não há maca ou
cadeira reclinável, bem como aumentar o horário de funcionamento, conforme
apontado no subitem 6.1.2.9;
Providenciar para os consultórios: facilitar o acesso para deficientes dos
consultórios no andar superior da unidade; adequar a climatização em 01
consultório de Assistência Social; recuperar o piso mal conservado em 01
consultório de Clínica Médica e em 01 consultório de Assistência Social; reavaliar
a estrutura das paredes em 01 consultório de Terapia Ocupacional; recuperar
paredes com rachaduras, infiltrações ou mofo em 01 consultório de Clínica
Médica, em 01 consultório de Otorrinolaringologia, em 01 consultório de
Obstetrícia, em 02 consultórios de Ginecologia, em 01 consultório de Fisioterapia
e em 01 consultório de Terapia Ocupacional; eliminar a fiação elétrica exposta em
01 consultório de Pediatria, em 02 consultórios de Clínica Médica e em 01
consultório de Fisioterapia; instalar aparelhos de ar condicionado em 02
consultórios de Pediatria, em 01 consultório de Clínica Médica, em 01 consultório
de Psicologia, em 01 consultório de Fisioterapia e em 01 consultório de
Assistência Social; instalar negatoscópios em 09 consultórios; instalar lavatório,
papel toalha e sabão líquido em 01 consultório de Pediatria, em 01 consultório de
Psicologia, em 01 consultório de Assistência Social, em 01 consultório de
Fisioterapia e em 01 consultório de Terapia Ocupacional; colocar lixeiras com
tampa em 14 consultórios;
Providenciar melhorias nos almoxarifados: farmácia e material, conforme apontado
nos subitens 6.2 e 6.3;
Providenciar contrato de manutenção para o auto-clave, conforme apontado no
subitem 6.4.1;
Providenciar para que a unidade tenha cópia dos instrumentos contratuais, bem
como dos projetos básicos, tendo em vista o apontado no subitem 6.4.2;
Informar se a empresa LHM tem contrato de manutenção predial e se o mesmo
está vigente, conforme apontado no subitem 6.4.2;
Promover melhorias na marcação de exames e consultas efetuadas pelo SISREG,
conforme apontado no subitem 6.4.3.

6.6.
Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos:
•

Informar as providências tomadas para reposição dos medicamentos que estão
com estoque zerado, no percentual de 35,15%, tendo em vista o apontado no
subitem 6.2.
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7.

Conclusão

Face ao exposto, sugere-se o encaminhamento do presente relatório à SMSDC a fim de
que a mesma se pronuncie acerca das recomendações apresentadas nos subitens 2.5, 3.5,
4.6, 5.5 e 6.5 e dos questionamentos relacionados nos itens 2.6, 3.6, 4.7, 5.6 e 6.6.

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SCE

Cícero dos Santos Silva
Secretário II
Matrícula: 40/ 900.724

Christiano Lacerda
Técnico de Controle Externo
Matric. 40/901.384
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