SGCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

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 40/0163/2011, na Sessão de 17/01/2011.

As visitas foram realizadas no decorrer dos meses de agosto e setembro de 2011 nas
Unidades Básicas de Saúde (Unidades e Clínicas de Saúde da Família, Postos de Saúde - PS,
Centros Municipais de Saúde – CMS e Clínicas de Saúde) da CAP 4.0, a saber:

Unidades

Data

CMS Jorge Saldanha Bandeira de
Melo

Equipe
Daniel Junger Goulart Filho

09/08/2011

CMS Harvey Ribeiro de Souza
10/08/2011
Filho

Leandro Monteiro de Faria
Daniel Junger Goulart Filho
Leandro Monteiro de Faria
Daniel Junger Goulart Filho

CMS Cecília Donnangelo

16/08/2011

CMS Hamilton Land

18/08/2011

PSF Curicica

23/08/2011

PSF Canal do Anil

25/08/2011

PSF Novo Palmares

30/08/2011

PSF Santa Maria

01/09/2011

Leandro Monteiro de Faria
Daniel Junger Goulart Filho
Leandro Monteiro de Faria
Daniel Junger Goulart Filho
Leandro Monteiro de Faria
Daniel Junger Goulart Filho
Leandro Monteiro de Faria
Daniel Junger Goulart Filho
Leandro Monteiro de Faria
Daniel Junger Goulart Filho
Leandro Monteiro de Faria
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A verificação foi efetuada tomando por base um roteiro de inspeção (check-list),
desenvolvido pelos técnicos dessa Inspetoria, que tem como objetivo uniformizar e
direcionar o trabalho para a avaliação dos pontos críticos comuns a todas as unidades
básicas de saúde (adequação das instalações, sistemas de controle, insumos, serviços
contratados e ofertados, estrutura física e pessoal).
Cabe destacar que as informações apresentadas neste relatório se referem apenas às
impropriedades verificadas e que os papéis de trabalho, a partir dos quais foram compiladas
todas essas informações, se encontram arquivados na Inspetoria.

2. Unidade: Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Melo

Data da visita: 09/08/2011
Modelo de gestão: SMSDC
Nome do Gestor: Antônio Carlos de Freitas Cavaliere D’Óuro

2.1. Avaliação do estado de conservação e infraestrutura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, são relacionadas as impropriedades verificadas:

2.1.1. Área externa
•

Existência de muita vegetação necessitando de limpeza e poda.

Figura 1 - Terreno necessitando de limpeza e poda.
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2.1.2. Área interna (corredores e área de circulação)
•

Dificuldade de acesso a pessoas deficientes aos consultórios do primeiro andar da
unidade;

Figura 2 – O acesso ao segundo andar é somente por escadas.

•

O único fraldário existente encontra-se em área externa sujeita às intempéries e à
falta de limpeza natural de um local com muita vegetação.

Figura 3 – O único fraldário da Unidade fica exposto ao tempo.

2.1.3. Setor de Documentação Médica
•

Arquivos insuficientes e fichas fora dos arquivos.

2.1.4. Sala de curativos
•

Tanque para lavagem mal conservado e mal localizado;
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•

Insuficiência de espaço;

•

Lixeiras abertas.

Figura 4 – O tanque da sala de curativos é mal localizado.

2.1.5. Área de coleta
•

Inexistência de centrífuga;

•

Inexistência de geladeira.

2.1.6. Sistema de informática
•

Problemas de velocidade no acesso a internet.

2.2. Consultórios
•

10 salas e consultórios com atendimento ao público, localizadas no segundo andar
da unidade, com acesso apenas por escada;

•

O banheiro que serve aos consultórios de Ginecologia/Obstetrícia é externo aos
mesmos.

2.3. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e à
suficiência de medicamentos.
•

Ausência de livro de medicamentos controlados. Unidade informou que o controle é
informatizado.
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2.4. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 64 medicamentos, o que corresponde a 27% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.

2.5. Almoxarifado de Materiais
•

Insuficiência de espaço;

•

Unidade informou que tem recebido material de consumo sem cadastramento no
SIGMA, tendo que ser feito o controle de estoque dos mesmos manualmente.

Figura 5 - Falta espaço no Almoxarifado de Materiais.

2.6.

Equipamentos

No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse
avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de
inspeção.
Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas.
Equipamentos

Em
Em
Não
Quebrado
Ocioso Cedido
uso
manutenção
encontrado

Autoclave

1

-

-

-

-

-

Sonar Fetal

3

1

-

-

-

-

Raio-X

1

-

-

-

-

-
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Processadora de 1
Raio-X

-

-

-

-

Equipos
odonto

-

-

-

-

Eletro

de 3

-

2

-

-

-

-

-

2.7. Serviços continuados
Serviço

Prestador
serviço

de Qualidade
do serviço

Vigilância

Hopevig Vigilância e
Bom
Segurança Ltda

Limpeza

Atrio Rio Service
Consultoria
e Regular
Treinamento Ltda

Manutenção
Predial

Tekno Sistemas de
Bom
Engenharia Ltda

Comentários

Quantidade

•

insuficiente

de servidores.

Unidade informou que os sete serventes disponíveis para o serviço de limpeza são
insuficientes, devido à grande área externa com muita vegetação.

Figura 6 - Unidade com grande área externa.
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2.8. Exames e procedimentos
•

Unidade informou que tem encontrado dificuldades na marcação de consultas em
especialidades, como Neurologia.

3.0. Unidade: Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho

Data da visita: 10/08/2011
Modelo de gestão: SMSDC
Nome do Gestor: Ricardo Lisboa Pedroza

3.1. Avaliação do estado de conservação e infraestrutura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:

3.1.1. Área Externa
•

Terreno necessitando de capina e retirada de restos de obras;

Figura 7 - Restos de obras.
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•

Ausência de placa de identificação;

Figura 8 - Não há identificação da Unidade.

•

Lixo armazenado de forma inadequada.

Figura 9 - Lixo armazenado sem cobertura.

3.1.2. Setor de esterilização
•

Único acesso para entrada e saída de materiais;

•

Insuficiência de espaço.
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3.1.3. Sala de curativos
•

Não há sala de curativos.

3.1.4. Área / posto de coleta
•

A área de coleta é também utilizada para exame preventivo, sala de nebulização e
sala de injeções.

3.1.5. Sistema de informática
•

Acesso lento à Internet.

3.2. Consultórios
•

Insuficiência de espaço.

3.3. Almoxarifado de Farmácia
•

Insuficiência de espaço;

Figura 10 – A área da Farmácia não é suficiente.

•

Ausência de sinalização para extintores;

•

Dificuldade no acesso a extintores;
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Figura 11 - Extintores da Farmácia estão mal localizados e sem indicação.

•

Lixeiras abertas.

3.4. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 15 medicamentos, o que corresponde a 10,5% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.

3.5. Almoxarifado de Materiais
•

Recebimento de material de consumo fora do Sistema SIGMA, com estoque
controlado manualmente.

3.6.

Equipamentos

No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse
avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de
inspeção.
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Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas.
Equipamentos

Em
Não
Em
Quebrado
Ocioso Cedido
manutenção
encontrado
uso

Autoclave

1

-

-

-

-

-

Sonar Fetal

1

1

1

-

-

-

Eletro

1

1

-

-

-

-

3.7. Serviços continuados

Serviço

Prestador
serviço

de Qualidade
do serviço

Vigilância

Hopevig Vigilância e
Bom
Segurança Ltda

Comentários

Quantidade

Limpeza

Atrio Rio Service
Consultoria
e Insatisfatório
Treinamento Ltda

Manutenção
Predial

Tekno Sistemas de
Bom
Engenharia Ltda

•

insuficiente

de servidores, com alto
índice de faltas.

Unidade informa que devido a suas características, três núcleos independentes
com ampla área livre, o pessoal disponível para limpeza é insuficiente;

Figura 12 - Área externa necessitando de limpeza.
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•

Foi informado que a empresa contratada para o serviço de limpeza, Átrio Rio
Service Consultoria e Treinamento Ltda não repõe funcionários em caso de ausência.
No dia da visita à Unidade estavam presentes somente dois dos quatro serventes
previstos.

3.8. Exames e procedimentos
•

Dificuldade na marcação de exames. Unidade informa que existem clinicas de ultrasonografia na área, porém exames para moradores do Recreio são freqüentemente
agendados para Acari;

•

Dificuldades para marcação de consultas de Cirurgia Vascular, Oftalmologia e
Ortopedia;

•

Foi informado pela Direção que não há unidades de atendimento de emergência
próximas. Como o Hospital Municipal Lourenço Jorge fica a 15 quilômetros e
nenhuma UPA fica mais próxima que isso, as emergências locais procuram o CMS.
Sendo assim, a Unidade ocasionalmente necessita acionar o serviço de ambulâncias
da SMSDC, porém informa que o tempo de espera é de 4 a 5 horas, sendo que na
maioria dos casos o usuário desiste ou a Unidade fecha e fica um médico com
equipe aguardando. Algumas vezes, os usuários são transportados nos carros
particulares dos funcionários.

4.0. Unidade: Centro Municipal de Saúde Cecília Donnangelo

Data da visita: 16/08/2011
Modelo de gestão: SMSDC
Nome do Gestor: Danielle Furtado Oliveira

4.1. Avaliação do estado de conservação e infraestrutura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:
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4.1.1. Área externa
•

Área externa suja ou mal conservada;

•

Estrutura externa mal conservada, com a presença de manchas escuras nas
paredes ocasionadas pelo alto nível de umidade;

Figura 13- manchas de umidade na parede

•

Inexistência de faixa de pedestre e de redutores de velocidade na frente da unidade,
junto ao semáforo e ao ponto de ônibus, o que ocasiona muitos acidentes de trânsito
com os seus usuários.

Figura 14- Estrada sem faixa de pedestre e redutores de velocidade
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4.1.2. Ambiente de espera
•

Sanitários sujos ou mal conservados;

•

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

Figura 15 - aspecto do banheiro dos usuários

•

Inexistência de fraldário.

4.1.3. Sala de curativos
•

Inexistência de sala de curativos atualmente, pois a mesma se encontra em
reforma.

Figura 16- sala de curativos em reforma
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4.1.4. Equipamentos de informática
•

Problemas de acesso à internet.

4.2. Consultórios
•

Dificuldade de acesso para deficientes nos consultórios de Pneumologia e
Psiquiatria;

•

Segundo informações do gestor, atualmente existe carência de um profissional
médico (ginecologista) na unidade.

4.3. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir, são relacionadas as impropriedades verificadas:
•

Insuficiência de espaço.

Figura 17- caixas empilhadas por falta de espaço
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4.4. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 72 medicamentos, o que corresponde a 33 % do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.

4.5. Almoxarifado de materiais
Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem. A seguir são relacionados os pontos
identificados:
•

Insuficiência de espaço;

Figura 18- espaço insuficiente com caixas no chão

•

Dificuldade no acesso aos extintores.

4.6. Exames ou procedimentos
De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
•

Oftalmologia;

•

Neurologia;

•

Ortopedia.
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O gestor da Unidade relatou que a dificuldade de agendamento se dá por problemas
de conectividade e acesso à internet. Foi informado que os usuários se queixam do fato da
marcação dos exames, pelo SIS-REG, não levar em consideração o local de suas
residências e que não possuem condições financeiras para se deslocarem até o local
determinado.

5.0. Unidade: Centro Municipal de Saúde Hamilton Land

Data da visita: 18/08/2011
Modelo de gestão: SMSDC
Nome do Gestor: José Maximiano de Melo Júnior

5.1. Avaliação do estado de conservação e infraestrutura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas.
5.1.1. Área externa
•

Lixo armazenado em local ou de forma inadequada (os portões encontram-se
quebrados e o lixo hospitalar está exposto ao tempo).

Figura 19-lixo armazenado inadequadamente.
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5.1.2. Área interna (corredores e área de circulação)
•

Dificuldade de acesso para deficientes (existem seis consultórios no segundo

andar, com acesso exclusivamente por escadas).

Figura 20- acesso ao segundo andar somente por escadas.

5.1.3. Ambiente de espera
•

Sanitários sujos, sem sabão líquido, ou sem papel toalha, ou sem papel higiênico;

•

Insuficiência de assentos ou assentos inadequados (pacientes utilizam o fraldário
para se sentarem).

Figura 21- pacientes sentados sobre o fraldário.
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5.1.4. Setor de documentação médica
•

Apesar dos servidores relatarem não haver problemas, foram encontrados arquivos
nos corredores.

Figura 22- armários no corredor

5.1.5. Sala de vacinação
•

Ausência de sabão líquido e papel toalha.

5.1.6. Área/posto de coleta
•

Inexistência, ou não utilização, de centrífuga;

•

Inexistência de geladeira.

5.1.7. Equipamentos de informática
•

Quantidade insuficiente de computadores;

•

Problemas de acesso à internet.

5.2. Almoxarifado de farmácia
Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem. A seguir são relacionados os pontos
identificados:
•

Insuficiência de espaço;
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Figura 23- caixas empilhadas umas sobre as outras.

•

Ausência de extintores de incêndio;

•

Inexistência de recipientes para o lixo;

•

Abertura no teto, por conta de instalação de ar-condicionado;

Figura 24- buraco no teto do almoxarifado de farmácia.

•

Ausência de registro em livro específico para medicamentos controlados;

•

Medicamentos controlados armazenados sem restrição de acesso.
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Figura 25- medicamentos controlados armazenados sem restrição.

5.3.

Estoque de medicamentos

De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 77 medicamentos, o que corresponde a 28% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.

5.4.

Almoxarifado de materiais

Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem.
•

Insuficiência de espaço;

•

Inexistência de recipientes para o lixo;

•

Foi constatada a presença de materiais enviados pela IABAS (Organização Social) e
não registrados pelo SIGMA;

•

Ausência de extintores de incêndio (ausência temporária, pois os extintores foram
levados para recarga e não foram repostos).
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Figura 26- ausência do extintor no local apropriado.

5.5.

Equipamentos

No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse
avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de
inspeção.
Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas.
Equipamentos

Em
Em
Não
Quebrado
Ocioso Cedido
uso
manutenção
encontrado

Autoclave

1

-

-

-

-

-

Sonar Fetal

2

-

-

-

-

-

Raio-X

1

-

-

-

-

-

de 1

-

-

-

-

-

Equipos
odontológicos

2

-

-

-

-

-

Eletrocardiógrafo

-

1

-

-

-

-

Processador
Raio-X
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5.6.

Serviços continuados:

Serviço

Prestador
serviço

de Qualidade
do serviço

Vigilância

Hopevig Vigilância e
Bom
Segurança Ltda

Comentários

Quantidade

Limpeza

•

Atrio Rio Service
Consultoria
e Insatisfatório
Treinamento Ltda

de

insuficiente

servidores,

com

trocas constantes.

Unidade informou que os cincos serventes disponíveis para o serviço de limpeza são
insuficientes, devido à grande área externa da unidade. Rotineiramente a Unidade
solicita à empresa contratada a troca dos profissionais, por ineficiência no serviço.

5.7.

Exames ou procedimentos

De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
•

Ortopedia;

•

Urologia;

•

Cirurgia geral (consultas);

•

Neurologia.

O gestor da Unidade relatou que a dificuldade de agendamento se dá por problemas
de conectividade e acesso à internet. Foi informado que os usuários se queixam do fato da
marcação dos exames não levar em consideração o local de suas residências e que não
possuem condições financeiras para se deslocarem até o local determinado.
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6. Unidade: Posto de Saúde da Família Curicica

Data da visita: 23/08/2011
Modelo de gestão: OS (IABAS)
Nome do Gestor: Gustavo Felinto

6.1. Avaliação do estado de conservação e infraestrutura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade, e a seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas.

6.1.1. Área externa
•

Ausência de placa indicativa;

Figura 27 - No local da placa indicativa da Unidade não há informações.

•

O lixo infectado é armazenado junto com o lixo do Hospital.

6.1.2. Ambiente de espera
•

Inexistência de fraldário.

6.1.3. Sistema de combate a incêndio
•

Falta de sinalização para equipamentos de combate a incêndio.
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Figura 28-extintor de incêndio sem sinalização

6.1.4. Setor de documentação médica
•

Arquivos insuficientes;

•

Arquivos danificados (os arquivos estão localizados dentro da sala usada pelos
agentes comunitários).

Figura 29-arquivos antigos e danificados

6.1.5. Sala de esterilização
•

Não há sala de esterilização. A unidade utiliza as instalações do Hospital Raphael
de Paula e Souza.

6.1.6. Sala de curativos
•

Não há sala de curativos (quando há a necessidade de atendimento, este é feito na
sala de procedimentos).
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6.1.7. Sala de vacinação
•

Não há sala de vacinação. A vacinação é realizada no Hospital Municipal Raphael
de Paula e Souza.

6.1.8. Área / Posto de coleta
•

Não há posto de coletas (os pacientes são encaminhados para o Hospital Municipal
Raphael de Paula e Souza, nas dependências do qual se localiza a unidade).

6.1.9. Sistemas de informática
•

Problemas no acesso à internet.

6.2. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas:
•

Insuficiência de espaço (o estoque e a dispensação ficam na mesma sala);

•

Ausência de sinalização para extintores.

Figura 30- ausência de sinalização no chão e de adesivos
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6.3. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 38 medicamentos, o que corresponde a 32,5% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.

6.4. Exames ou procedimentos
De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
•

oftalmologia;

•

mamografia;

•

ultrassonografia;

•

ortopedia;

•

cardiologia.

7. Unidade: Posto de Saúde da Família Canal do Anil

Data da visita: 25/08/2011
Modelo de gestão: OS (IABAS)
Nome do Gestor: Ângela Silva Lopes

7.1.

Avaliação do estado de conservação e infraestrutura

Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas.
7.1.1. Área externa
•

Lixo armazenado em local inadequado (recipiente não apresenta pedal, nem
adesivo identificador e se encontra dentro da sala de curativos).
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Figura 31-lixo contaminado armazenado inadequadamente

7.1.2. Área interna
•

Paredes mal conservadas (infiltrações e mofo);

•

Piso representando risco à circulação (piso quebrado com ladrilhos soltos);

Figura 32- parede com reboco descascado e ladrilhos soltos e quebrados no chão

•

Dificuldade de acesso para deficientes (todos os consultórios estão localizados
no segundo andar, onde o acesso é exclusivamente por escadas).
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Figura 33-acesso aos consultórios somente por escadas

7.1.3. Ambiente de espera
•

Inexistência de fraldário.

7.1.4. Sistema de combate a incêndio
•

Inexistência de equipamentos de combate a incêndio (os extintores de incêndio
foram removidos para serem recarregados, há cerca de 30 dias, mas não foram
colocados extintores de reposição).
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Figura 34- ausência de extintores por toda extensão da unidade
7.1.5. Setor de esterilização
•

Único acesso para entrada e saída de materiais.

7.1.6. Área/posto de coleta
•

Inexistência, ou não utilização, de centrífuga;

•

Inexistência de geladeira.

7.2. Consultórios
Total de consultórios: 7
Total de consultórios com restrição de uso: 1

7.3. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas:
•

Paredes mal conservadas;

•

Teto mal conservado;

•

Instalações elétricas expostas;
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Figura 35-Teto apresentando infiltrações e marcas de mofo na parede

•
7.4.

Ausência de extintores de incêndio.

Estoque de medicamentos

De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi verificada
a ausência de 05 medicamentos, o que corresponde a 5,20% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.

7.5.

Exames ou procedimentos

De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização ou
agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
•

ressonância;

•

ultrassonografia;

•

tomografia;

•

oftalmologia

•

cardiologia;

•

pediatria;

•

neurologia.
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8. Unidade: Posto de Saúde da Família Novo Palmares

Data da visita: 30/08/2011
Modelo de gestão: OS (IABAS)
Nome do Gestor: Valéria Barros de Andrade

8.1.

Avaliação do estado de conservação e infraestrutura

Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:

8.1.1. Área externa
•

Lixo armazenado em local inadequado (há restos de entulho de obras e lixo
armazenado na área lateral da unidade);

•

Ausência de placa indicativa.

Figura 36 -falta de placa indicativa e lixo na lateral da unidade

8.1.2. Área interna (corredores e área de circulação)
•

Os arquivos que guardam os prontuários antigos dos pacientes encontram-se no
corredor, atrapalhando a circulação dos pacientes.
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Figura 37- arquivos localizados no corredor

8.1.3. Ambiente de espera
•

Inexistência de fraldário.

8.1.4. Sistema de combate a incêndio
•

Equipamentos de combate à incêndio fora do local sinalizado.

Figura 38- extintores fora do local adequado

8.1.5. Setor de esterilização
•

Único acesso para entrada e saída de materiais.
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Figura 39- acesso único a esterilização

8.1.6. Área/posto de coleta
•

As instalações da área são utilizadas para outras atividades;

•

Inexistência de papel toalha/sabão líquido.

Figura 40- ausência de papel toalha/sabão líquido

8.2.

Almoxarifado de farmácia

O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas:
•

Insuficiência de espaço (o almoxarifado e a dispensação ocupam o mesmo
espaço);
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•

Ausência de extintores de incêndio.

Figura 41- caixas empilhadas por falta de espaço

8.3.

Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi

verificada a ausência de 21 medicamentos, o que corresponde a 15% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.
8.4.

Almoxarifado de materiais

Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem.
•

Insuficiência de espaço;

•

Dificuldade de acesso aos extintores;

•

Embalagens em contato direto com o solo ou parede.
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Figura 42- falta de espaço com caixas empilhadas no chão

8.5.

Exames ou procedimentos

De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
•

ressonância;

•

oftalmologia;

•

cardiologia.

8.6.

Observações Gerais

A unidade encontra-se em reforma e, segundo a diretora da unidade, este é o motivo
pelo qual existem várias irregularidades momentâneas. Após o término das obras há a
previsão de que tudo será regularizado.

9. Unidade: Posto de Saúde da Família Santa Maria

Data da visita: 01/09/2011
Modelo de gestão: OS (IABAS)
Nome do Gestor: Marta Beatriz Alves da Silva
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9.1.

Avaliação do estado de conservação e infraestrutura

Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas.

9.1.1. Área externa
•

Lixo armazenado em local ou de forma inadequada (tanto o lixo comum quanto o
lixo contaminado ficam expostos ao tempo na área externa);

Figura 43- lixo armazenado sem cobertura e exposto ao tempo

•

Ausência de placa indicativa.

9.1.2. Área interna (corredores e área de circulação)
•

Os arquivos que guardam os prontuários antigos dos pacientes encontram-se no
corredor, atrapalhando a circulação dos pacientes;

Figura 44- arquivos localizados no corredor
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•

Teto mal conservado, ocasionando goteiras e infiltrações na parede.

Figura 45- infiltração na parede

9.1.3. Ambiente de espera
•

Insuficiência de assentos;

•

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

Figura 46- sanitários sem sabão líquido/papel toalha

•

Inexistência de fraldário.

9.1.4. Sistema de combate a incêndio
•

Equipamentos de combate a incêndio fora do local sinalizado.
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Figura 47- extintores em local inadequado e sem sinalização

9.1.5. Setor de documentação médica
•

Arquivos insuficientes e danificados.

9.1.6. Setor de esterilização
•

Único acesso para a entrada e saída de materiais;

•

Insuficiência de espaço.

Figura 48- falta de espaço e acúmulo de objetos

9.1.7. Área/posto de coleta, sala de vacinação e sala de curativos.
•

Só existe uma sala, denominada Sala de Procedimentos, que acumula as três
funções.
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9.2.

Almoxarifado de farmácia

O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas:
•

Insuficiência de espaço (o almoxarifado e a dispensação ocupam o mesmo
espaço);

Figura 49- insuficiência de espaço

•

Ausência de extintores de incêndio.

9.3.

Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi

verificada a ausência de 68 medicamentos, o que corresponde a 44,4% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.

9.4. Almoxarifado de materiais
Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem.
•

Insuficiência de espaço;

•

Estado de conservação das paredes inadequado;

•

Ausência de sinalização para extintores;
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•

Dificuldade de acesso aos extintores;

•

Embalagens em contato direto com o solo ou parede.

Figura 50- falta de espaço e caixas em contato com o solo

9.5.

Equipamentos

No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse
avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de
inspeção.
Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas.
Equipamentos

Em
Em
Não
Quebrado
Ocioso Cedido
uso
manutenção
encontrado

Autoclave

1

-

-

-

-

-

Sonar Fetal

2

1

-

-

-

-

de 1

-

-

-

-

Equipos
odonto

9.6.

-

Exames ou procedimentos

De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
•

ressonância;

•

mamografia;

•

laqueadura;

•

oftalmologia;
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•

neurologia;

•

angiologia;

•

cardiologia.

9.7.

Observações Gerais

A unidade está passando por uma reforma, para expansão de sua área física, que se
iniciou no mês de agosto e tem a previsão de encerramento no mês de novembro.

Figura 51- obras de expansão da unidade

10. Recomendações

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC para que a mesma
verifique a possibilidade de promover melhorias nos seguintes setores das unidades
visitadas:
•

áreas externa e interna, conforme itens 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4;

•

setor de documentação médica, conforme itens 2.1.3, 5.1.4, 6.1.4, 9.1.5;

•

setor de esterilização, conforme itens 3.1.2, 6.1.5, 7.1.5, 8.1.5, 9.1.6;

•

sala de curativos, conforme item 2.1.4, 3.1.3, 6.1.6;

•

sala de coleta, conforme itens 5.1.6, 7.1.6, 8.1.6, 9.1.7;

•

sala de vacinação, conforme itens 5.1.5, 6.1.7;
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•

informática, conforme itens 2.1.6, 3.1.5, 4.1.4, 4.6, 5.1.7, 5.7, 6.1.9;

•

almoxarifado de farmácia, conforme itens 3.3, 5.2, 6.2, 7.3, 8.2, 9.2;

•

almoxarifado de materiais, conforme itens 2.5, 3.5, 4.5, 5.4, 8.4, 9.4;

•

consultórios, conforme item 2.2, 3.2, 7.2;

•

equipamentos, conforme itens 5.5, 9.5

11. Questionamentos

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos, de modo que a mesma se pronuncie acerca da alegada:
•

carência de profissionais de saúde, apontada nos itens 4.2;

•

falta de medicamentos, apontada nos itens 2.4, 3.4, 4.4, 5.3, 6.3, 7.4, 8.3, 9.3;

•

insatisfação com o agendamento de exames e consultas em locais muito
distantes da unidade, ocasionando baixo índice de comparecimento, apontada
nos itens 3.8, 4.6, 5.7

•

dificuldade para realização/agendamento de exames/procedimentos, apontada
nos itens 2.7, 3.7, 4.6, 5.7, 6.4, 7.5, 8.5, 9.6.

•

deficiência na prestação de serviços de limpeza, apontada nos itens 2.6, 3.6, 5.6

À consideração de V.Sª.
4ª IGE/SGCE, em 08/09/2011

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

Leandro Monteiro de Faria
Técnico de Controle Externo
Matric. 40/901.689-0
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