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RELATÓRIO DE AUDITORIA

I – INFORMAÇÕES

1 – NATUREZA DO TRABALHO

NATUREZA DO TRABALHO:  INSPEÇÃO
PERÍODO: janeiro a junho de 2012
OS Nº: SGA - 164/2012

2 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Denominação: Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA)
Endereço: Av. Eduardo Fróes da Mota, s/nº, Bairro 35º BI, Feira de Santana/Bahia, 

CEP: 44.010-060
Telefone: (75) 3602-3300

Diretora Geral: IRACI LEITE DA SILVA
Período: A partir de 04/08/2011
Endereço: Rua Imperial, nº 215, Jardim Sucupira, Feira de Santana/Bahia 

CEP: 44.020-328

II – INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento à programação anual aprovada por este Tribunal de Contas e de 
acordo com a Ordem de Serviço nº 164/2012, expedida pela 2ª Coordenadoria de 
Controle  Externo,  procedemos  a  inspeção  no  Hospital  Geral  Clériston  Andrade 
(HGCA) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, relativa ao período de 01/01 a 
30/06/2012, objetivando o exame das operações e transações de natureza contábil, 
orçamentária, financeira e patrimonial, bem como o atendimento das leis, normas e 
regulamentos pertinentes, além da realização de testes relativos aos controles da 
área de material de consumo e permanente e verificação das instalações físicas da 
Unidade, quando da inspeção “in loco”, no período de 03/09 a 06/11/2011.
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III– ALCANCE, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO

Os exames foram realizados na extensão considerada adequada nas circunstâncias 
e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria governamental de 
aceitação  geral  no  Brasil,  compatíveis  com os  recomendados  pela  Organização 
Internacional  de  Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  (INTOSAI),  conforme 
recomenda o Ato nº 313/2000, de 22/09/2000 deste Tribunal, compreendendo: a) 
planejamento dos trabalhos; b) constatação, com base em testes, das evidências e 
dos  registros  que  suportam  os  valores  e  as  informações  apresentadas,  e  c) 
verificação da observância às normas aplicáveis.

No  transcurso  desta  Auditoria  foram  utilizados,  principalmente,  os  seguintes 
procedimentos:

• levantamento de dados orçamentários e financeiros no Sistema de Informações 
Contábeis  e  Financeiras  (SICOF)  e  confronto  com  a  documentação  suporte 
correspondente;

• conferência dos recursos repassados;
• conferência de cálculos;
• entrevistas com dirigentes e servidores;
• visita às instalações físicas;
• exame da execução orçamentária e financeira; e
• exame  dos  controles  existentes  nas  áreas  de  material  permanente  e  de 

consumo.

Na  execução  dos  procedimentos  de  auditoria  retro  mencionados,  utilizou-se, 
principalmente, as seguintes fontes de critério:

• Constituição Federal;
• Constituição Estadual;
• Lei  Complementar  Federal  nº  101/2000  -  LRF  -  estabelece  as  normas  de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
• Lei Federal nº 4.320/1964 - estatui normas gerais de Direito Financeiro;
• Lei Federal nº 8.080/1990 - institui o Sistema Único de Saúde (SUS);
• Lei Federal nº 9.503/1997 - institui o Código de Trânsito Brasileiro;
• Lei Complementar Estadual nº 005/1991 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado;
• Lei  Estadual  nº  2.322/1966  -  dispõe  sobre  a  Administração  Financeira, 

Patrimonial e de Material do Estado;
• Lei  Estadual  nº 6.581/1994  -  institui  o  Fundo  Estadual  de  Saúde  (FES/BA), 

alterada pelas Leis nos  7.942/2001 e 8.888/2003;
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• Lei Estadual nº 6.677/1994 - dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado da Bahia;

• Lei Estadual nº 9.831/2005 - altera a finalidade e a estrutura organizacional e de 
cargos em comissão da SESAB;

• Decreto  Estadual  nº 6.885/1997  -  institui  o  Sistema  de  Administração  de 
Patrimônio  para bens móveis permanentes da administração pública direta e 
indireta do poder executivo estadual;

• Decreto  Estadual  nº 7.919/2001  -  institui  o  Sistema  Integrado  de  Material, 
Patrimônio e Serviços (SIMPAS), no âmbito da Administração Pública Estadual;

• Decreto Estadual nº 9.457/2005 - dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, 
no  âmbito  da  Administração  Pública  Estadual  (alterado  pelo  Decreto  nº 
10.023/2006);

• Decreto Estadual  nº 9.461/2005 - dispõe sobre a classificação de material para 
fins de controle do orçamento público, de apropriação contábil da despesa e de 
administração patrimonial do Estado, inclusive alienação;

• Decreto Estadual nº 10.139/2006 - aprova o Regimento da Secretaria da Saúde;
• Resolução  Regimental  nº  012/1993  do  TCE  -  dispõe  sobre  as  normas  de 

procedimento para o controle externo da administração pública;
• Instrução SAEB nº 14/2011 -  orienta os órgãos e entidades da Administração 

Pública do Poder Executivo Estadual, sobre a realização de inventário de bens 
móveis  em uso e  de  bens  em almoxarifado,  decorrente  de  encerramento  do 
exercício;

• Instrução Normativa SAF nº 003/2011, de 20/07/2011;
• Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Na realização da auditoria não foram impostas limitações no tocante ao escopo dos 
exames,  bem  como  obteve-se  adequadamente  os  documentos  e  informações 
solicitados.
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IV – RESULTADO DA AUDITORIA

Concluídos os  exames relativos  à  inspeção no Hospital  Geral  Clériston  Andrade 
(HGCA),  referente  ao  período  de  01/01  a  30/06/2012,  quanto  aos  aspectos  da 
execução orçamentária e financeira, e de 01/01 a 06/11/2012, no que concerne aos 
demais assuntos, são apresentados os seguintes comentários e observações:

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Durante o período de janeiro a junho de 2012, foram descentralizados pelo FES/BA 
recursos  do  Programa  100  (Bahia  Saudável),  no  montante  de  R$4.858.527,39, 
provenientes das Fontes 30 (Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de 
Saúde),  81  (Recursos  Vinculados  Transferências  SUS  –  Bl  Atenção  de  MAC 
Ambulatorial  e  Hospitalar),  82  (Recursos  Vinculados  Transferências  SUS  –  Bl 
Vigilância em Saúde) e 84 (Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Gestão do 
SUS),  destinados  à  manutenção  das  atividades  do  HGCA,  cujo  percentual  de 
execução alcançou 79,48%, conforme detalhamento a seguir:

TABELA 01 – Execução do HGCA por elemento de despesa 
 Em R$

Elemento de Despesa Crédito Disponível Liquidado Execução 
(%) Pago

30 - Material de Consumo 3.810.471,14 3.083.578,63 80,92 2.245.035,76
39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 834.599,00 602.818,15 72,23 382.457,89
92 - Despesas de Exercícios Anteriores 187.883,45 153.060,61 81,47 153.060,61
14 - Diárias – Pessoal Civil 22.273,80 21.951,84 98,55 21.102,60
33 - Passagens e Despesas com Locomoção 3.300,00 0,00 0,00 0,00

Total 4.858.527,39 3.861.409,23 79,48 2.801.656,86
Fonte: Relatórios do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras (SICOF) – Período: janeiro a junho/2012.

Observa-se  que  o  maior  volume  de  gastos  ocorreu  no  Elemento  30 
(R$3.083.578,63),  representando  79,86%  do  total  liquidado,  sendo  que 
aproximadamente metade desse montante (48,07%) se  concentrou em apenas 20 
dos 176 pontos de alocação de recursos (credores), como demonstrado a seguir:
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TABELA 02 – Principais pontos de alocação de recursos do HGCA (Período – 
janeiro a junho/2012)

Em R$
Nº Principais Credores Externos Valor Liquidado
1 Divimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 276.685,00
2 Cremer S/A 254.199,96
3 Laboratórios B. Braun S/A 148.179,60
4 Bahiamed Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. 123.319,52
5 Medlife Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda. 115.840,15
6 Nova Bahia Comércio e Representações Ltda. 108.080,00
7 Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. 96.538,90
8 Medical Express Comercial Ltda. 81.162,10
9 Opus Biomédica Comércio, Serviços e Representações Ltda. 78.750,00

10 Elfa Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda. 74.675,00
11 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 68.769,40
12 Galmed Comercial de Produtos Hospitalares Ltda. 63.800,99
13 PSH Produtos e Serviços Hospitalares Ltda. 59.800,00
14 Odontobiomed Comercial Ltda. 50.717,90
15 Farmace Indústria Químico-farmacêutica Cearense Ltda. 44.910,90
16 Webmed Soluções em Saúde Ltda. 44.800,00
17 SG Tecnologia Clínica S/A 43.400,00
18 Múltipla - Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. 43.186,00
19 Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda. 40.740,00
20 White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. 38.486,01

Total 20 Maiores Pontos de Alocação 1.856.041,43
Total Demais Credores 2.005.367,80

Total HGCA 3.861.409,23
Fonte: Relatórios do Sistema Mirante – Período: janeiro a junho/2012.

A partir da identificação dos maiores credores do HGCA, procedeu-se ao exame dos 
processos de pagamento, em base de teste, que representaram 43,52% do total das 
despesas pagas no período. As situações merecedoras de atenção, detectadas no 
transcurso dos trabalhos de auditoria, encontram-se relatadas na sequência.
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2 – CONTROLE PATRIMONIAL 

2.1 – Material de Consumo 

Da análise dos controles  adotados pelo  Almoxarifado,  constatou-se  as seguintes 
ocorrências:

a) Fragilidade no Controle dos Materiais de Almoxarifado

Esta Auditoria constatou, mediante a realização de contagem física em 19/09/2012, 
divergências  entre  os  saldos  registrados  no  Sistema  Integrado  de  Material 
Patrimônio e Serviços (SIMPAS) e as respectivas quantidades físicas existentes no 
estoque, conforme exemplificado a seguir:

TABELA 03 – Divergências entre os saldos do SIMPAS e do estoque físico

Código Item 
Quantidade Apurada

no Estoque 
(A)

no SIMPAS 
(B)

Diferença 
(A – B)

42.40.00.00030230-9 Óculos de proteção, uso geral, em policarbonato, 
lente incolor, haste tipo espátula 73 81 -8

65.15.19.00007543-4 Eletrodo  para monitoração cardíaca,  adulto,  com 
gel, descartável, dorso de papel microporoso 25.180 24.990 190

65.15.19.00007649-0 Sonda, de oxigênio, nº 08, descartável, estéril 9.250 9.200 50

65.15.19.00009513-3 Nebulizador, uso infantil, para oxigênio, completo, 
composto de máscara, copo e extensão 251 299 -48

65.15.19.00011210-0 Lâmina de bisturi, número 23 14.396 12.527 1.869
65.15.19.00011865-6 Perfusor, venoso, para adulto, com duas vias 17.216 16.896 320

65.15.19.00068919-0 Torneira, de três vias, descartável, estéril, atóxica e 
apirogênica 6.145 7.113 -968

65.15.19.00098972-0 Bolsa,  plana,  fechada  adulto,  para 
colostomia/ileostomia 924 657 267

65.15.19.00099943-1
Papel  para  ECG,  térmico,  caderno  sanfona, 
dimensões  80x90mm,  compatível  com 
eletrocardiógrafo da marca GE, modelo MAC 400

392 390 2

65.25.19.00099806-0 Filme  radiológico,  seco,  para  tomografia, 
dimensões 35x43cm 60 20 40

66.50.19.00007524-8 Coletor  de  exame,  tipo  universal,  para  fezes  e 
urina, tipo copo, capacidade de 80 ml 7.556 7.594 -38

66.40.19.00007679-1 Coletor de urina, sistema aberto, bolsa em PVC, 
capacidade para 2000 ml 6.580 6.601 -21

81.15.00.00127914-9
Caixa  coletora,  para  materiais  perfurocortantes, 
capacidade  13  litros,  cor  amarela,  com  bandeja 
coletora

6.740 6.800 -60

Fontes: Relatório do SIMPAS e contagem física.
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Face ao exposto, resta evidenciado o descumprimento da Lei nº 2.322/1966 no que 
se refere ao seu artigo 191: "Das entradas e saídas para aplicação, os almoxarifados 
farão os necessários registros de modo a conhecer permanentemente a posição dos 
estoques".

Ademais,  estas  divergências  observadas  ensejam  a  necessidade  de  adoção  de 
providências por parte da Unidade, já que os dados constantes no SIMPAS não 
refletem  a  real  situação  do  estoque  do  Almoxarifado  e,  dessa  forma,  não  se 
constituem  em  fonte  confiável  para  o  planejamento  das  aquisições  de  bens  de 
consumo que se façam necessários ao abastecimento do Hospital.

Para  esclarecer  a  causa  desta  irregularidade,  emitiu-se  a  Solicitação  nº  ACLP 
06/2012, de 24/09/2012, tendo a Unidade, por sua vez, emitido o Ofício HGCA nº 
1.762, de 28/09/2012, com o seguinte teor: 

Informo  que  foram  feitos  os  confrontos  do  estoque  físico  e  Simpas;  as 
divergências  foram  em  função  de  falta  de  lançamentos  no  sistema. 
Salientamos que este mês infelizmente tivemos várias paradas no sistema, 
por falta de energia na Unidade e também por ficarmos uma semana sem 
fazer lançamentos no Simpas em virtude da pane do servidor da rede lógica 
da Unidade. Lembro ainda que na hora do pico às vezes fica impossível 
fazer  qualquer  lançamento  devido  a  lentidão  do  sistema.  Para  tanto 
comunico que fizemos as atualizações que estavam atrasadas, devido aos 
diversos  problemas  enfrentados,  e  nos  colocamos  à  disposição  para 
realização de outros levantamentos.

Ressalta-se,  na  informação  prestada  pela  Unidade,  a  falta  de  estrutura  para  o 
desenvolvimento das atividades administrativas, a exemplo da parada do servidor da 
rede lógica por uma semana como também pela falta de energia elétrica.

b)  Intempestividade  na  Realização  de  Lançamentos  no  SIMPAS  –  Materiais 
Diversos

No  que  se  refere  ao  controle  das  entradas  de  materiais,  verificou-se  a 
intempestividade de registro  no  SIMPAS de diversos itens  constantes  das notas 
fiscais, conforme exemplificado a seguir:
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QUADRO 01 – Registros intempestivos de entradas no SIMPAS

Código e Descrição do Item Nota 
Fiscal Nº

Data do 
Atesto

Data do 
Lançamento

Quantidade de 
Dias Corridos 

de Atraso
85.30.00.00122929-0 - Esponja para banho 12278 30/05/2012 18/06/2012 18
65.15.19.00099426-0 - Equipo
65.15.19.00099429-4 - Equipo
65.15.19.00099430-8 - Equipo

348147 17/12/2012 23/12/2012 6 

65.15.19.00014268-9 - Catéter 2997 16/02/2012 23/02/2012 7 
65.15.19.00070062-2 - Catéter
65.15.19.00070194-7 - Catéter 
65.15.19.00070195-5 - Catéter

347149 14/02/2012 23/02/2012 9

66.40.19.00095917-0 - Frasco para hemocultura 
66.40.19.00095916-2 - Frasco para hemocultura 4771 14/02/2012 23/02/2012 9 

65.15.19.001027024-7 - Teste para hemogasometria 1797 02/09/2011 30/01/2012 150
65.05.19.00015359-1 - Cal Sodado 2961 18/04/2012 23/04/2012 5
65.15.19.00021540-6 - Agulha 363567 18/04/2012 23/04/2012 5
65.10.19.00012044-4 - Esparadrapo 17933 13/04/2012 23/04/2012 10
Fontes: Processos de aquisição e SIMPAS.

Mais uma vez se evidencia a fragilidade dos controles adotados sobre os materiais 
de  consumo,  tendo  em vista  que  este  atraso  de  lançamentos  de  entradas  das 
aquisições no  SIMPAS  descumpre  o  estabelecido  no  artigo  191,  da  Lei  nº 
2.322/1966, anteriormente citado.

Face  ao  exposto,  esta  Auditoria  emitiu  a  Solicitação  nº  ACLP  09/2012,  de 
01/10/2012, obtendo como resposta documento s/nº, de 05/10/2012 e Comunicação 
Interna s/nº, de 30/01/2011, dos quais se transcreve:

Documento s/nº, de 05/10/2012
Os  recebimentos  são  provisórios  para  posterior  conferência  com 
especificações e quantidade pelo prazo de 15 dias conforme artigo 161-II-9 
da  lei  estadual  9.433  de  01/03/2005.  Em  alguns  casos,  houve  “não 
conformidade” porque aguardamos o fornecedor corrigir sua falha, por isso 
houve  atraso  no  lançamento  das  entradas.  Doravante  após  alguns 
esclarecimentos,  deveremos  lançar  entradas  o  mais  rápido  possível.  No 
caso da nota fiscal 1797, comunicamos através de comunicação interna do 
dia  30/01/2012  que houve extravio  da nota  que  deveria  ser  lançada  em 
setembro e foi laçada em janeiro, porque não poderíamos deixar de lançar 
material  que  adquirimos.  Este  material  não  entra  fisicamente  no 
almoxarifado,  pois  são testes executados nas UTI´s  e  na emergência.  E 
após confirmação da diretoria e supervisão de equipamento que os testes 
foram feitos  e  que  deveriam  ser  remunerados.  Por  este  motivo  não  foi 
lançado conforme à época.
Comunicação Interna de 30/01/2011:
Comunicamos que por extravio a nota fiscal nº 1797 emitida 02/09/2011 da 
WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA – EPP, não foi lançada na data 
oportuna e por este motivo estamos lançando em janeiro. O empenho foi 
enviado em 18/11/2011.
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Resta  evidenciado  que  os  esclarecimentos  prestados  pela  Unidade  não  se 
consubstanciam suficientes para modificar o entendimento exposto pela Auditoria, 
visto  que  este  se  baseia  em  evidências  do  fato  constatado,  fortalecido  pela 
existência da realização de lançamento com 150 dias de atraso, ensejando este 
Tribunal a recomendar que sejam realizados lançamentos de forma tempestiva para 
que  possam  subsidiar  o  planejamento  de  aquisições  de  bens  de  consumo  do 
Hospital. 

c)   Intempestividade  na  Realização de  Lançamentos  no SIMPAS –  Itens  de 
Farmácia

O registro de movimentação do estoque da Farmácia é feito por meio do Sistema 
SIMPAS. O trabalho desta Auditoria consistiu em examinar a efetividade e a eficácia 
dos controles de entrada, saída e de prazo de vencimento dos medicamentos, além 
da verificação das condições físicas de sua guarda. Nesse sentido, selecionou-se 
para  exame  uma  amostra  de  20  medicamentos,  sendo  11  controlados,  não  se 
encontrando  divergências  quantitativas  entre  o  registrado  no  citado  sistema e  o 
estoque. 

Não obstante, merece destaque que os registros diários da saída dos medicamentos 
não são feitos diretamente no referido Sistema, mas, manualmente, em documento 
à parte e os respectivos lançamentos no SIMPAS apresentam uma defasagem de, 
pelo menos, 10 dias.  Esta intempestividade de registros impossibilita a verificação 
diária de estoque e prejudica o planejamento de aquisições da Unidade.

Explicitando o fato, as solicitações de medicamentos são feitas, via de regra, por 
meio  de  prescrições  para  cada  paciente,  e  abrangem,  quase  sempre,  vários 
medicamentos,  gerando  um  grande  volume  de  prescrições  e  de  medicamentos 
prescritos.  O  quadro  a  seguir  exemplifica  este  situação  no  que  se  refere  ao 
movimento de um dia: 
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QUADRO 02 – Prescrições médicas

Tipo de Clínica Quantidade de 
Prescrições

Quantidade de 
Medicamentos 

Prescritos no Dia

Média de 
Dispensação por 

Prescrição
Médica (Neuro) 40 167 4,18
UTI (Adulto, Pediátrica e Neo-natal) 22 113 5,14
Cirúrgica 39 155 3,97
Internação Domiciliar 4 17 4,25
Materno-Infantil 28 74 2,64
PAF (Masculino e Feminino) 70 347 4,96

Total 203 873 4,30
Fonte: Farmácia.

Supondo-se  que os números acima levantados correspondam à média  diária  de 
cada clínica,  ter-se-ia,  nos dez dias de atraso,  um volume aproximado de 2.030 
prescrições, cada uma contendo diversos medicamentos, o que demandaria, para 
atualizar os dados relativos aos medicamentos incluídos na amostra, a necessidade 
de  procurá-los  prescrição  por  prescrição.  Ademais,  seria  necessário  também 
levantar e conferir os pedidos feitos através de Requisição de Material (RM) pelas 
clínicas  elencadas  no  quadro  anterior,  pelos  carrinhos  de  emergência,  que  são 
abastecidos  três  vezes  ao  dia,  e  pelos  demais  setores  que  utilizam  RMs  para 
solicitar medicamentos, a saber:

• Ambulatório;
• Maternidade Canguru (para recém-nascidos de baixo peso)
• Centro Obstétrico;
• Serviço de Endoscopia;
• Centro Cirúrgico.

Além  dos  setores  já  mencionados,  os  demais  a  seguir  citados  também  se 
abastecem de certos produtos junto à Farmácia: 

• Nutrição;
• Almoxarifado 
• Higienização;
• Laboratório;
• Banco de Sangue;
• Central de Material de Esterilização (CME).
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Estas  informações  foram  apresentadas  para  exemplificar  o  volume  de  trabalho 
atualmente requerido para a organização dos dados e atualização dos estoques no 
SIMPAS. Dessa forma, ratifica-se a necessidade de o HGCA adotar procedimentos 
de  atualização  tempestiva  do  SIMPAS,  efetuando  lançamentos  diariamente, 
racionalizando este procedimento e garantindo o adequado subsídio ao processo de 
planejamento de aquisições por parte do HGCA.

Por oportuno, cabe mencionar que além disso, como o  Centro de Abastecimento 
Farmacêutico (CAF) funciona no mesmo local da Farmácia Central, ocorre o acesso 
de pessoas alheias ao setor, as quais realizam por conta própria a dispensação, 
sem, muitas vezes, efetuar o devido registro no citado documento de controle. Tal 
fato, permite à Auditoria,  visando o controle mais efetivo do estoque,  recomendar 
que seja providenciada a separação do CAF em relação à Farmácia Central. 

Requisitou-se esclarecimentos por intermédio da Solicitação nº FSSM 08/2012, de 
15/10/2012.  Mediante  o  Ofício  HGCA  nº  1935,  de  17/10/2012,  a  Unidade, 
concordando com a Auditoria, assim se pronunciou:

O controle de saída do estoque é efetuado diariamente de forma manual, 
sendo atualizados no SIMPAS a cada dez dias, por não dispormos de um 
espaço  físico  adequado  para  separar  a  Farmácia  Central  da  Central  de 
Abastecimento  Farmacêutico  (CAF),  logo,  os  funcionários  lotados  neste 
setor  têm livre acesso à CAF. Assim, faz-se necessária a criação de um 
espaço  adequado para  o  funcionamento  da  CAF,  separado  da  Farmácia 
Central.

d) Impropriedades nas Instalações Físicas da Farmácia

À semelhança do que acontece quanto ao Almoxarifado, o espaço disponível atualmente 
para a Farmácia armazenar produtos comprados em maior volume está bastante aquém da 
necessidade existente. 

Por conta disso, observou-se o armazenamento inadequado das caixas de soro, as quais 
são mantidas em um local  improvisado,  em contato direto  com o chão e a umidade e 
próximo ao depósito de lixo da Unidade, sendo constatada, inclusive, a presença de lixo 
tóxico  no  local,  o  que  coloca  em  risco  a  saúde  dos  pacientes  que  utilizarem  este 
medicamento. As fotos a seguir demonstram o quanto comentado:
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Além disso, o espaço referente à área interna do depósito da Farmácia, encontra-se 
com estoque além de sua capacidade ideal, dificultando a circulação de pessoas e 
mercadorias e a realização de sua limpeza. Por outro lado, a situação em comento 
revelou um inadequado armazenamento, haja vista a constatação, por parte desta 
Auditoria,  do  empilhamento  de  até  nove  volumes  sobrepostos,  quando  o 
recomendado pelo fabricante eram sete volumes no máximo, para se evitar o risco 
de perda. Este risco está presente não apenas pelo excesso de peso sobre algumas 
caixas, como também pela queda de algumas delas, já que a Unidade não dispondo 
de empilhadeira,  acarreta a dificuldade de movimentação de volumes quando há 
mais de sete caixas empilhadas, tarefa que é feita com frequência, pois é preciso 
utilizar  primeiro,  obviamente,  os  volumes  que  estão  mais  acima.  Os  registros 
fotográficos apresentados a seguir demonstram a situação em tela.
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A Auditoria  requisitou  esclarecimentos  por  intermédio  da  Solicitação  nº  FSSM 
08/2012, de 15/10/2012, e,  por sua vez, mediante o Ofício 1935 – já citado –  a 
Gestora evidencia que aguarda a adoção de providências por parte do nível central 
da  SESAB,  por  afirmar  que:  "todas  estas  situações,  dentre  outras,  foram 
mencionadas [...] em nossos Relatórios de Gestão de 2010 e 2011 solicitando as 
devidas adequações".

2.2 – Material Permanente

Objetivando atestar o grau de consistência e confiabilidade dos controles adotados 
nesta área patrimonial,  com base no Inventário Geral de 2011 encaminhado pela 
SESAB, procedeu-se, por amostragem, à verificação in loco, dos bens existentes na 
Unidade  quanto  à  guarda,  conservação,  utilização,  manutenção,  tombamento  e 
controle de veículos da Unidade, cujos resultados estão apresentados na sequência.

a)  Guarda Indevida de Bens Patrimoniais Inservíveis

A Auditoria observou a existência de diversos bens permanentes inservíveis,  nas 
dependências do Hospital, conforme explicitado no Apêndice 01, os quais deveriam 
ser relacionados para posterior remessa ao Almoxarifado Central do Estado, sob a 
responsabilidade da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB). As 
fotos apresentadas a seguir ilustram a situação encontrada.
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A Lei nº 2.322/1966, no que diz respeito à movimentação e controle de material, 
determina que, ao se constatar, por observação direta ou comunicação dos órgãos 
interessados,  danos  ou  perecimento  do  material  estocado  ou  em  uso,  o  órgão 
central providenciará a vistoria para determinar a necessidade de reajuste do valor, 
recuperação ou baixa. 

Por  sua  vez,  o  Decreto  Estadual  nº  9.461/2005,  Anexo  I,  define  como  bens 
desativados,  “[...] todos aqueles que, obsoletos ou inservíveis para as necessidades 
da Administração Pública, estão sujeitos a alienação ou reaproveitamento, devendo 
ser entregues à Secretaria da Administração para as providências cabíveis [...]”.

Por  intermédio  da  Solicitação  nº  RJLP  06/2012,  de  03/10/2012,  requisitou-se 
esclarecimentos sobre esta irregularidade, tendo a Unidade utilizado o Ofício HGCA 
nº 1.930, de 15/10/2012, para destacar que:

Informo  que  os  bens  permanentes  que  a  Auditoria  encontrou  nas 
dependências  do  HGCA,  já  foram relacionados  e  encaminhados  para  a 
COPAT (Comissão de Patrimônio da SESAB) conforme segue anexo no e-
mail  encaminhado  a  Coordenadora,  Sra.  Zorailde  no  dia  31/08/2012. 
Saliento  que  neste  próprio  e-mail  segue  a lista  dos  bens  que  solicitei  a 
retirada, haja visto que o HGCA não têm como levar estes bens inservíveis 
para Salvador,  por  falta  de caminhão  para  transportar.  Lembro que está 
marcada para 16/10/2012 a retirada de todos os bens, conforme segue no 
e-mail  encaminhado  pela  Sra.  Zorailde  ao  Diretor  Administrativo  desta 
Unidade.
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b) Bens Permanentes em Estado Precário

Esta Auditoria constatou o péssimo estado de conservação de bens permanentes, 
alocados em diversos setores da Unidade, conforme relacionados no Apêndice 02, a 
exemplo de camas, mesas para refeição e condicionador de ar.  Alguns registros 
fotográficos são apresentados a seguir ilustrando o fato.  
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Cabe  mencionar  que  a  situação  em  comento  desatende  à  legislação  que 
regulamenta  esta  matéria,  tendo  em vista  que  a Lei  nº  2.322/1966,  no  que  diz 
respeito à movimentação e controle de material, determina que, ao se constatar, por 
observação direta ou comunicação dos órgãos interessados, danos ou perecimento 
do  material  estocado  ou  em  uso,  o  órgão  central  providenciará  a  vistoria  para 
determinar a necessidade de reajuste do valor, recuperação ou baixa. Ademais, o 
Decreto Estadual nº 9.461/2005, Anexo I, define como bens desativados, “[...] todos 
aqueles  que,  obsoletos  ou  inservíveis  para  as  necessidades  da  Administração 
Pública, estão sujeitos a alienação ou reaproveitamento, devendo ser entregues à 
Secretaria da Administração para as providências cabíveis [...]”.

Por  intermédio  da Solicitação  nº  RJLP  06/2012,  de  03/10/2012,  requisitou-se 
esclarecimentos sobre esta irregularidade, tendo a Unidade utilizado o Ofício HGCA 
nº 1.930, de 15/10/2012, para informar que:

Esclareço que os bens identificados pela Auditoria na UPLP (Anexo), são 
bens deste próprio setor que foi desativado em janeiro deste, por falta de 
Recursos  Humanos para dar  assistência  aos pacientes internados,  pois, 
vários  servidores  venceram  os  REDAS,  não  sendo  substituídos  pelo 
Concurso  Público,  por  falta  de  adequações  na  estrutura  físicas,  na 
pavimentação e cobertura interligando a UPLP (Anexo) para os setores que 
tenham necessidade na Unidade, saliento que a administração do HGCA irá 
contratar  uma empresa  para  reforma destes  bens  que  encontram-se  na 
UPLP (Anexo).

c) Falta de Pagamento de Licenciamento de Veículos

O Código Nacional de Trânsito, Lei Federal nº 9.503/1997, nos seus artigos 130 e 
133, determina que todo veículo automotor, para transitar em via pública, deverá ser 
licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo, sendo obrigatório o porte do Certificado 
de Licenciamento Anual.

Seguindo  esta  orientação,  a  Secretaria  da  Administração  do  Estado  da  Bahia 
(SAEB),  através  da  Instrução  nº  003/1999,  de  05/03/1999,  estabeleceu  que  os 
veículos  oficiais  deverão,  obrigatoriamente,  portar  certificado  de  registro  e 
licenciamento  anual,  bem  como  o  seguro  de  danos  pessoais  contra  terceiros 
(DPVAT).

No tocante ao pagamento de multas, a referida norma prevê que caberá ao órgão ou 
à entidade o pagamento do valor devido, o qual será integralmente descontado da 
remuneração do motorista infrator ou do dirigente responsável,  quando aplicável, 
observado  o  limite  correspondente  a  1/3  do  valor  mensal  da  respectiva 
remuneração, na forma disposta no artigo 58 da Lei Estadual nº 6.677/1994.
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Não obstante os fundamentos legais apresentados anteriormente,  constatou-se a 
existência de veículos circulando em situação irregular, face à falta de pagamento de 
licenciamento e multas, conforme se depreende do quadro apresentado a seguir. 

QUADRO 03 – Veículos em situação irregular

Em R$
Descrição do Veículo Valores não recolhidos até junho/2012

Marca / 
Modelo

Placa
Oficial Nº

Código do 
Renavam

Nº

Exercício do 
Último 

Licenciamento

Seguro
Obrigatório 
do Exercício

Seguro 
Obrigatório 

de Exercícios
Anteriores

Multas Valor 
Total

Ford Ranger JPZ–4133 839569939

2010

105,28 105,28 806,46 1.017,02
Ford Courier JRD–8813 951578910 105,28 105,28 763,89 974,45
Fiat  Ducato JRN–4230 973814063 246,48 246,48 790,91 1.283,87
Ford Fiesta JPZ–4140 839578644 100,78 100,78 989,00 1.190,56
Ford Courier JSO–0363 165609826 2009 105,28 105,28 1.381,08 1.591,64
Ford Ranger NTJ–1231 209968630 2010 105,28 105,28 423,38 633,94
Ford Courier JSO–6440 165609362 2009 105,28 105,28 891,59 1.102,15
Ford Courier NZS–5115 459987780 2011 105,28 8,77 199,18 313,23
Fontes:  Documentos originais  dos veículos,  relação da frota fornecida pelo HGCA e consulta feita  ao sítio  do Detran/BA 
(cadastro de veículos e multas).

Mediante  Solicitação nº  RJLP 05/2012,  de 03/10/2012,  pediu-se  esclarecimentos 
quanto à falta de pagamento dos licenciamentos dos veículos, sendo informado, por 
intermédio do Ofício HGCA nº 1.917, de 05/10/2012, que:

Em resposta à solicitação de nº RJLP 05/2012, da Auditoria Operacional – 
Inspeção ao exercício 2012, informo que todo e qualquer pagamento de 
licenciamento e IPVA dos veículos desta Unidade, é de responsabilidade do 
Nível Central da SESAB, para tanto iremos encaminhar Ofício para Diretoria 
Administrativa daquela Secretaria, para sanar o problema identificado por 
esta Auditoria.
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3 – GRAVES IMPROPRIEDADES OBSERVADAS NA INSPEÇÃO “IN LOCO”

3.1 – Impropriedades Referentes à Lavanderia

A  lavanderia  hospitalar  é  responsável  pelo  processamento  da  roupa  e  por  sua 
distribuição em perfeita condição de higiene e conservação. Este serviço é de grande 
responsabilidade,  uma vez  que  as  roupas  são,  usualmente,  consideradas  veículos 
condutores  de  micro-organismos  que  podem  ser  responsáveis  por infecções 
hospitalares (IH). Nesse contexto, esta Auditoria apresenta a seguir as impropriedades 
relativas ao citado equipamento, resultado do exame realizado in loco, informando que 
os esclarecimentos prestados pelo HGCA estão disponibilizados ao final do item 3.1.2.

3.1.1 – Precariedade de Equipamentos 

No  que  se  refere  aos  equipamentos,  a  Unidade  possui  três  lavadoras,  três 
centrifugas,  três  secadoras  e  duas  calandras,  todos  referentes  à   época  da 
inauguração do Hospital, apresentando, portanto, mais de vinte e oito anos de uso, 
sendo  que  uma  lavadora  e  uma  calandra  encontram-se  sem  condições  de 
funcionamento e os demais equipamentos estão em situação precária, apresentando 
defeitos com frequência.  Além disso, dos sete carros que transportam as roupas 
internamente  na  lavanderia,  cinco  estão  quebrados,  obrigando  os  servidores  a 
realizar  o  transporte  manualmente.  Por  sua  vez,  a  única  calandra  disponível, 
equipamento  específico  para  passar  a  roupa,  deixa  de  funcionar  sempre  que  o 
ambiente  se  encontra  com  a  temperatura  muito  alta.  Agravando  a  situação 
constatou-se que o Hospital não dispõe de contrato de manutenção preventiva e/ou 
corretiva desses equipamentos.

Conforme  os  registros  de  ocorrências  do  período  de  janeiro  a  junho  de  2012, 
observa-se que a maior parte das informações se referem à solicitação de serviços 
emergenciais de manutenção,  em função do aparecimento de defeitos,  de forma 
recorrente, nas máquinas de lavar e secadoras, além de troca de peças destas e 
das centrífugas. Verificou-se, também, a ocorrência de reparos na calandra e na 
máquina de costura, que é utilizada para realizar conserto de roupas do HGCA.

Verifica-se com isso que as roupas terminam, de certa forma, sem a desinfecção 
imprescindível  para  uso  hospitalar,  fato  que  vai  de  encontro  aos  dispositivos 
constantes  dos  Manuais  de  Prevenção  e  Controle  de  Infecção 
Hospitalar/ANVISA/2001  e  de  Lavanderia  Hospitalar/MS/2007,  o  que  enseja  à 
Auditoria recomendar que seja providenciada  a substituição dos equipamentos em 
destaque, bem como a realização  de sua manutenção de forma permanente, para 
que se atenda a legislação pertinente ao assunto.
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3.1.2 – Deficiências na Estrutura Física 

De acordo com a inspeção efetuada por este TCE, ficou constatado que a lavanderia 
do  HGCA  encontra-se  com  sua  estrutura  física  ultrapassada  e  deficiente, 
configurando um local insalubre, conforme explicitado no texto a seguir. 

A sala  de armazenamento de  roupas,  local  estabelecido para se  acondicionar  e 
estocar  as  roupas  lavadas  e  as  que  ainda  não  foram  utilizadas,  encontra-se 
localizada na entrada do setor, quando deveria estar localizada à parte, de forma 
mais reservada.

O  local  apresenta  divisões  inadequadas  dos  espaços  relativos  às  atividades 
desenvolvidas, inexistindo separação entre o funcionamento da copa e da sala de 
costura. Além disso, verificou-se a falta de pias para lavagem das mãos, restando 
prejudicada  a  mais  importante  medida  relativa  à  prevenção  da  transmissão  de 
doenças. 

Ademais, a sala de  produção também abrange o maquinário, o que não poderia 
ocorrer,  tendo  em  vista  que  que  as  máquinas  deveriam  estar  localizadas  em 
compartimento apartado. Na ausência de centrifugadores (servidores que retiram as 
roupas das máquinas e das centrífugas), as mulheres que realizam a produção são 
responsáveis  por  retirar  as  roupas  das  máquinas,  manipulando  peso  excessivo, 
além da ocorrência de choque térmico. Conforme informações obtidas nesse local, 
esta alternância de temperatura, aliada à manipulação de excesso de peso, podem 
causar diversas enfermidades como tendinites, bursites, lesão por esforço repetitivo, 
problemas de coluna e reumatismo. 

Ainda, não existe local adequado para a guarda dos produtos químicos, carrinhos de 
transporte e botas. A estocagem é feita dentro da própria área de lavagem em um 
pequeno  espaço.  Os  carrinhos  são  limpos  na  mesma  área  de  lavagem  e 
desinfecção  de  roupas,  o  que  pode  gerar  contaminação  por  bactérias  vindo  a 
prejudicar os pacientes.

Também foi  verificada a falta de espaço específico para homens e mulheres, de 
armários para a guarda dos pertences dos servidores, de divisão para o escritório da 
gerência da lavanderia,  de banheiros e vestiários e de cadeiras e armários para 
roupas.

As referidas situações descumprem o quanto estabelecido no Manual de Lavanderia 
Hospitalar/MS/2007  e  no  Manual  de  Prevenção  e  Controle  de  Infecção 
Hospitalar/ANVISA/2001, e, de fato, por demonstrarem a inviabilidade da situação 
atual  dos  citados  serviços,  permitem a  esta  Auditoria  recomendar  a  adoção  de 
providências no sentido de adequar a estrutura física da lavanderia de acordo com 
as determinações da citada legislação. 
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Esta Auditoria pediu esclarecimentos à Gestora, sobre toda a situação referente à 
lavanderia por intermédio da Solicitação nº  FSSM 08/2012, de 15/10/2012, tendo 
ela afirmado no multicitado Ofício nº 1.935 que:

[...]  a  Lavanderia  desta  Unidade  Hospitalar  está  em  Processo  de 
Terceirização e será desativada, pois, já foi realizado na DLC/SESAB um 
Pregão Eletrônico de Nº. 083/2012 e a empresa vencedora deste pregão foi 
a  Nordeste Sterylav Lavanderias LTDA.  [...] o processo encontra-se em 
fase  de  avaliação  da  documentação  da  primeira  colocada,  logo,  após 
conclusão  desta  fase  será  divulgado  oficialmente  o  resultado  final  deste 
Pregão e será declarado o vencedor para assinatura do contrato. (grifos do 
original)

3.2 – Deficiências na Execução de Serviços de Higienização

De acordo com o Manual de Processamento de Superfícies em Estabelecimentos de 
Saúde emitido pelo Ministério da Saúde em 1994, “Desinfecção é o processo físico 
ou químico que destrói todos os micro-organismos, exceto os esporulados, os quais 
são destruídos na desinfecção de alto nível”. 

Nesse  contexto,  esta  Auditoria  observou  a  existência  de  registros  no  livro  de 
ocorrências do Setor de Higienização, nos meses de janeiro a junho de 2012, que 
apontam fragilidades no desenvolvimento das atividades de higienização de alguns 
setores do hospital. As situações mais frequentes são relativas ao negligenciamento 
e até mesmo precariedade da limpeza nos compartimentos da Unidade, ausência de 
coleta de lixo e falta de higiene dos baldes, esquecimento de cadáveres em alguns 
setores  e  no  necrotério  e  expurgos  encontrados  sem  a  devida  limpeza  e 
organização.

Embora  o  Hospital  já  tenha  implantado  o  Projeto  de  Resíduo  Hospitalar,  foi 
observado  que o depósito de lixo não possui tamanho nem estrutura adequados 
para coletar a grande quantidade de lixo gerado, além de não existir área específica 
para  a  higienização dos carros  de  transporte  de  lixo  e esgotamento  canalizado, 
descumprindo  às  Normas  Brasileiras  de  Regulamentação  nos 12.810/1993  e 
14.652/2001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Resolução 
RDC nº 306/2004, de 07/12/2004, que dispõem sobre o Regulamento Técnico para 
Gerenciamento de Serviços de Resíduos de Saúde.

Todas  as  situações  mencionadas  infringem  o  Manual  de  Processamento  de 
Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, emitido pelo Ministério da Saúde em 
1994, e o Manual de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar/ANVISA/2001.
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Por  meio  da  Solicitação  nº  ACLP  13/2012,  de  09/10/2012,  requisitou-se 
esclarecimentos, tendo a Unidade emitido o Ofício HGCA nº 1.927/2012 informando 
que:

Os registros encontrados no livro de ocorrências do Setor de Higienização e 
as comunicações internas encaminhadas dos diversos setores para aquele 
setor,  é  a  forma  que  a  Coordenadora  de  Higienização  desta  Unidade, 
encontrou  em conjunto  com a  Coordenação  de  Enfermagem que  é  sua 
chefia imediata para saber como está sendo feita a higiene da empresa 
terceirizada nos diversos setores. Lembro que temos servidores estatutários 
que  fazem a  supervisão  fiscalizando  o  serviço  da  empresa  terceirizada, 
porém muitas vezes a enfermagem que têm o olhar técnico para controle de 
higienização hospitalar,  vê  alguma sujidade e informa a Coordenação de 
Higiene para tomar as devidas providências. Quando é passado o plantão e 
ficou  alguma pendência  o  supervisor  de higiene registra  no livro  para o 
plantão seguinte sejam tomadas as devidas providências. Quanto o abrigo 
de lixo desta Unidade, Informo que foi construído para 75 leitos, porém a 
Unidade tem 300 leitos. Já cobramos da DIOPS/SESAB a construção de um 
novo abrigo de lixo e conforme anexo já encontra-se em processo licitatório. 
O HGCA não fez ainda o abrigo externo de lixo, haja visto que o mesmo têm 
RDC própria e não temos capacidade técnica para construção de projetos.

Não  obstante  as  alegações  apresentadas  pela  Unidade,  resta  evidenciada  a 
necessidade de o  HGCA,  juntamente  com o nível  central  da  SESAB,  cumprir  a 
legislação pertinente ao assunto, por intermédio da adoção de providências capazes 
de sanar as irregularidades apontadas e, dessa forma, passar a contar com uma 
efetiva e adequada execução dos serviços de limpeza e desinfecção.

3.3  –  Impropriedades  Referentes  ao  Processo  de  Controle  de  Infecção 
Hospitalar (CCIH)

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do HGCA é um órgão de 
assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle 
de  infecção  hospitalar,  composta  por  profissionais  da  área  de  saúde,  de  nível 
superior, formalmente designados pela direção do hospital por meio de ato próprio. 
Atualmente a citada comissão é composta por uma enfermeira, que representa o 
Serviço  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar,  um  farmacêutico  como  membro 
consultor,  além de um colaborador  que representa o serviço médico.  Do exame 
efetuado por esta Auditoria constatou-se impropriedades relativas a esta comissão, 
assim como, também, referentes ao processo de controle de infecção hospitalar, que 
se encontram estabelecidas a seguir.
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3.3.1 – Composição Inadequada da Comissão

De acordo com o Relatório de Gestão do HGCA referente ao período de janeiro a 
setembro  de  2012,  resta  comprovada  a  deficiência  quantitativa  de  membros  na 
citada Comissão, implicando a falta de participação de representantes de setores do 
Hospital,  fato  que  desatende  ao  estabelecido  pela  Portaria  nº  2.616/1998,  da 
ANVISA,  que  determina  normas  para  organização,  implantação  e  execução  do 
programa de controle de infecção hospitalar, quanto ao texto transcrito a seguir: 

A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível 
superior,  formalmente  designados.  Os  membros  da  CCIH serão  de  dois 
tipos: consultores e executores. O presidente ou coordenador da CCIH será 
qualquer um dos membros da mesma, indicado pela direção do hospital. 
Os  membros  consultores  serão  representantes,  dos  seguintes  serviços: 
serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de farmácia, laboratório de 
microbiologia e administração.

Nesse contexto,  o citado Relatório  ratifica a recomendação feita  no Relatório  da 
CCIH  relativo  ao  exercício  de  2011,  apontando  a  necessidade  da  “urgência  em 
atualizar  a  portaria  da  CCIH,  incluindo  o  profissional  infectologista,  pelo 
conhecimento inerente, pela maior abrangência das ações propostas quanto pela 
complexidade  que  o  hospital  possui”.  Além  disso,  também  se  registrou  a 
necessidade de incluir um profissional microbiologista na referida comissão. 

Em decorrência da limitação ora demonstrada,  a CCIH, no 1º semestre de 2012, 
apenas realizou vigilância epidemiológica, através de busca ativa, nas UTIs I e II, 
Estabilização,  UTI  Neonatal  e  Berçário  de  Alto  Risco  o  que  não  atende  à 
necessidade de se praticar, conforme a destacada Portaria da ANVISA, “ações com 
vista  à  redução  máxima  possível  da  incidência  e  da  gravidade  das  infecções 
hospitalares”.

Este ponto foi apresentado à Gestora do HGCA, por meio da solicitação nº FSSM 
09/2012, de 19/10/2012, não se obetendo resposta até o término do trabalho.

3.3.2 – Estrutura Física e Ausência de Equipamentos Contrariando as Normas 
de Controle de Infecção Hospitalar

No  final  do  exercício  de  2011,  a  CCIH  estabeleceu  propostas  e  ações  para 
adequação de diversas áreas, com vistas a reduzir e evitar os riscos de infecção 
hospitalar  para  os pacientes  e  servidores,  sobretudo  o  corpo  de  médicos, 
enfermeiros e auxiliares e grupos funcionais diretamente ligados às áreas de maior 
risco de contaminação, como a CME, as UTIs,  a Emergência,  a Lavanderia e o 
Laboratório.
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Não obstante, constatou-se a falta de implementação das seguintes medidas:

• Adequar a estrutura física do hospital nos setores de UTI adulto, Lavanderia, 
CME,  Bacteriologia,  Serviço  de  Nutrição,  Centro  Cirúrgico,  Emergência, 
Clínica Cirúrgica, Ambulatório e Bioimagem;

• Adequar as unidades assistências criando local para sala de utilidades, sala 
de estoque de soros, vestiário para os funcionários, com local adequado para 
guarda de pertences; 

• Garantir  estrutura  básica  adequada  para  higienização  das  mãos  dos 
funcionários e clientes, com a instalação de pias, papel toalha, sabão e lixeira 
com pedal  em todos os setores, clínicas e enfermarias,  com fornecimento 
contínuo de sabão líquido, papel toalha e papel higiênico;

• Adequar as torneiras da UTI Neonatal, substituindo por torneiras acionadas 
por pressão ou vapor;

• Implantar um sistema de ventilação artificial em toda a área hospitalar;
• Implantação  urgente  de  um  sistema  artificial  de  ventilação  e  exaustão  e 

reforma  física  com adequação  do  vestiário  e  do  banheiro  da  Lavanderia, 
seguindo orientação da ANVISA.

Ademais, com relação a equipamentos e materiais, a CCIH apontou as  carências a 
seguir relacionadas e ainda não atendidas:

• Aquisição  de  termodesinfectora  e  carros  fechados  para  transporte  de 
materiais laváveis na CME;

• Compra de balança para pesagem de roupa suja e carrinhos de transporte de 
roupas na Lavanderia;

• Implantação  de  sistema  de  ar  condicionado  nas  áreas  de  internação  e 
garantir a qualidade do ar ambiente, com manutenção sistematizada de todos 
os aparelhos;

• Colocação de telas para prevenir a entrada de insetos nas enfermarias;
• Garantia  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  mobiliários  e 

equipamentos, com substituições gradativas dos mesmos.

Segundo informações obtidas junto à Unidade, a solução dos problemas elencados 
anteriormente  dependeria  da  atuação  do  nível  central  da  SESAB,  visto  que  a 
Unidade solicitou reiteradas vezes a aquisição dos equipamentos e, no que se refere 
à realização da adequação física do HGCA, esta vem sendo objeto de adiamento 
por parte da Secretaria da Saúde. Nesse contexto, merece registro que o fato da 
ocorrência de ampliação do número de leitos hospitalares, inclusive na UTI, ratifica a 
necessidade da adoção de providências imediatas.
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Este ponto foi apresentado à Gestora do HGCA, por meio da solicitação nº FSSM 
09/2012, de 19/10/2012,  não se obetendo resposta até o término do trabalho.

3.3.3  –  Falta  de  Investimentos  para  a  Qualidade  e  Prevenção  de  Infecções 
Hospitalares

A realização do procedimento de “Autoavaliação Hospitalar”, no primeiro semestre 
de 2012, levou em consideração a estrutura física dos setores, recursos humanos, 
materiais  e  processos  (procedimentos  e  rotinas)  relacionados  à  qualidade  da 
assistência  frente  ao  controle  das  infecções  hospitalares  utilizados  durante  o 
cuidado hospitalar. 

O quadro apresentado a seguir mostra os resultados do citado procedimento.

QUADRO 04 – Resultado da auto-avaliação hospitalar

 Nível Indicação Percentual Alcançado
I Ações indispensáveis à qualidade e prevenção de infecção 73,20%
II Ações mais eficazes para prevenção 56,50%
III Ações de epidemiologia hospitalar e nível de excelência 26,10%

Global 57,50%
Fonte: Relatório produzido pela CCIH.

De acordo com os percentuais de desempenho alcançados na citada autoavaliação, 
no global, soma dos níveis I, II e III, o índice alcançado de 57,5% é considerado 
regular. Tal constatação revela a necessidade da realização de mais investimentos 
para  a  qualidade  e  prevenção  de  infecções  hospitalares,  como,  por  exemplo,  o 
funcionamento  da  Comissão de Farmácia  e Terapêutica,  a  adequação da CCIH, 
garantia  de  uso  contínuo  de  artigos  de  prevenção  de  IH,  a  capacitação  dos 
profissionais  no  controle  das infecções  hospitalares  e  a  adequação  da  estrutura 
física do Hospital, dentre outros.

Os pontos referentes a este item foram apresentados à Gestora do HGCA, por meio 
da solicitação nº FSSM 09/2012, de 19/10/2012,   não se obetendo resposta até o 
término do trabalho.
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3.4 – Graves Impropriedades Relativas às Instalações Físicas do HGCA

Trata-se o HGCA de uma unidade hospitalar geral, de grande porte e de referência 
em atendimento às urgências e emergências, contando com 300 leitos cadastrados 
no CNES e prestando relevantes serviços à população do município de Feira de 
Santana  e  região.  Em  contraste  com  a  importância  deste  Hospital,  desponta  a 
situação precária em que se se encontram a sua estrutura e as instalações físicas, 
que não oferecem condições adequadas de funcionamento, ao ponto de a DIVISA 
não liberar o Alvará Sanitário, sendo o último emitido em 28/12/2005, assunto este 
abordado  detalhadamente  no  ponto  específico:  “Não  Liberação  do  Alvará  da 
Vigilância Sanitária”.   No texto apresentado a seguir, esta Auditoria cumpre a sua 
obrigação de detalhar  as  impropriedades relacionadas com a  estrutura  física  da 
Unidade. 

A inadequação  das  instalações  físicas  é  observada  na  maioria  dos setores  do 
Hospital. Constata-se a existência de diversas fissuras e infiltrações nas paredes e 
no  teto,  principalmente  nos  banheiros  das  enfermarias  das  Clínicas  Cirúrgica  e 
Médica, decorrentes das condições precárias do telhado que permitem a ocorrência 
de alagamentos em vários setores, fato que motivou a emissão de vários ofícios 
endereçados ao nível central (Anexo 01), além da presença de grande quantidade 
de mofo. Ademais, ressalta-se as precárias condições das UTIs, destacando-se o 
leito nº 43, da UTI II, interditado por causa das infiltrações. As fotografias a seguir e, 
também, aquelas constantes do Apêndice 03 demonstram o quanto comentado: 
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Presença de mofo na parede do 
banheiro da Enfermaria  F  - Clínica 

Cirúrgica.

Presença de mofo e de infiltrações no 
teto da Enfermaria G - Clínica 

Cirúrgica.
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Vale ressaltar que esta Auditoria constatou, nas dependências do Hospital e em sua 
Unidade  de  Pacientes  de  Longa  Permanência  (Anexo  do  HGCA),  conforme 
demonstrado nos registros fotográficos adiante, a ausência total e/ou em parte dos 
revestimentos das paredes e/ou do piso, situação incompatível com as normas de 
saúde pública e de controle de infecção hospitalar estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde  e  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária.  Por  outro  lado,  a 
precariedade das portas e os revestimentos utilizados nas paredes das enfermarias, 
bem  como  na  maior  parte  das  dependências  do  Hospital,  não  atendem  ao 
estabelecido  na  Portaria  nº  1.083/2001,  da  SESAB,  que  define  os  padrões  de 
qualidade  da assistência  hospitalar  e  determina as  diretrizes  das  Comissões de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) nos hospitais públicos e privados do Estado.
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 Mofo na parede da área de Pediatria.

Piso danificado no Corredor principal  
do Hospital.

Falta de parte do piso e porta em 
estado precário da Sala 26 do 

Ambulatório.

Leito nº 43, da UTI II, Interditado por 
causa  da existência de infiltrações.
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Agravando a situação exposta, as fotografias mostradas a seguir  e,  também, no 
Apêndice 04 ilustram, em parte, a precariedade existente nas instalações elétricas 
que,  além  de  envolverem  riscos,  são  incapazes  de  suportar  a  utilização  de 
equipamentos novos, necessários aos trabalhos desenvolvidos pela Unidade. Alguns 
aparelhos já sofreram danos. Alie-se a isso o fato de que, havendo falta de energia, 
os  quatro  geradores  de  que  a  Unidade dispõe  são insuficientes  para  atender  à 
demanda de todos os setores do Hospital.
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Precariedade das instalações 
elétricas da Enfermaria 205  - Clínica 

Médica.

Precariedade das instalações 
elétricas da Sala de Raios X na 

Bioimagem.

Porta da Enfermaria e da Clinica 
Cirúrgica em estado precário.

Piso da Enfermaria B, do Anexo do 
HGCA, incompatível com normas de 

saúde.
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Quanto a este assunto específico foi apresentado à Auditoria o Ofício HGCA nº 239, 
de  15/02/2012,  endereçado ao Superintendente  da  SAFTEC/SESAB,  do  qual  se 
destaca:

Informamos  que  nesta  data  15/02/2012  tivemos  um curto  circuito  nesta 
Unidade Hospitalar às 08:50 h e o problema só foi resolvido às 11:00 h [...].
[...] porém informo que grande parte do setor de Emergência desta Unidade 
Hospitalar  que  muitas  das  vezes  ficam  pacientes  utilizando  ventilação 
mecânica, o gerador não atende toda aquela área, transtorno que foi gerado 
nesta falta de luz aqui na Unidade, pois,  dos 09 pacientes que estavam 
utilizando respiradores naquele momento, 03 respiradores descarregaram 
as baterias e tivemos que ficar ambusando os pacientes até a chegada da 
luz.
[...]
OBS: Informo que o HGCA tem 04 geradores e todos entraram normalmente 
na falta de luz elétrica, o grande problema é que eles não alimentam toda a 
Unidade. 

A situação em comento, além de refletir  graves irregularidades, vem a  contrariar 
disposições  da  ANVISA e  configurar  infração de natureza sanitária,  sujeitando o 
infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437/1977, de 20/08/1977.

Soma-se a essas impropriedades, a exposição e/ou inadequação de tubulações de 
água e de esgoto, existentes em diversas dependências das áreas interna e externa 
do  Hospital,  conforme  explicitado  no  Apêndice  05  e  demonstrado  nos  registros 
fotográficos a seguir:
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Fiação exposta das instalações 
elétricas, do banheiro da Enfermaria 

304 do Materno Infantil, podendo 
ocasionar incêndio.

Precariedade das instalações 
elétricas do banheiro da Enfermaria 

204, com sinais da ocorrência de 
curto circuito e podendo causar 

incêndio.
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Tubulação de água exposta no 
banheiro da Enfermaria J - Clínica 

Cirúrgica.

Caixa de esgoto destampada, 
localizada na área externa. 

Mictório interditado - sanitário 
masculino do corredor da 

Higienização.

Tubulações de água expostas no 
banheiro da Enfermaria 203 - Clínica 

Médica.
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Diante da situação encontrada por essa Auditoria, foi  emitida a Solicitação de nº 
RJLP  04/2012,  requerendo  esclarecimentos  à  Gestora,  sendo  informado,  por 
intermédio do Ofício nº 1.770/2012, de 03/10/2012, que: 

O HGCA  foi  inaugurado  em  1984  e  nunca  teve  um  contrato  de 
manutenção  predial,  temos  hoje  em  nosso  quadro  06  funcionários  na 
manutenção, sendo 02 estatutários que foram contratados como auxiliares 
administrativos  e  04  terceirizados  que  foram  contratados  como  serviços 
gerais.  Segue  anexos  os  Ofícios  HGCA  nº  1745/2010,  1953/2010, 
1959/2010,  1641/2010,  1642/2010,  0229/2011,  0239/2012,  0441/2012, 
0890/2012,  0898/2012  e  0901/2012,  encaminhados  pela  Diretoria  do 
Hospital  Geral  Clériston  Andrade  para  SESAB,  para  ter  conhecimento  e 
adotar  as devidas providências,  haja  visto  que  não temos pessoas com 
capacidade técnica para resolução destes problemas”. (grifo da Auditoria) 

Cabe esclarecer que as cópias dos ofícios referidos pela Gestora encontram-se no 
Anexo 01 deste Relatório.

Destaque-se, ainda, que a Unidade de Pacientes de Longa Permanência (UPLP) - 
Anexo do HGCA - encontra-se desativada. Sobre isso, foi emitida a  Solicitação nº 
RJLP 04/2012,  requerendo-se  cópia  dos laudos/pareceres  emitidos  pelos  órgãos 
competentes,  no que se referia ao funcionamento e desativação do citado Anexo. 
Em resposta, foram disponibilizados, por intermédio do Ofício nº 1770 – já citado – 
cópias  de  relatórios  de  inspeções  realizadas  pela  Vigilância  Sanitária  (VISA), 
ocorridas nos períodos de julho/agosto de 2010 e fevereiro/2012, além de Relatório 
de Gestão da Unidade Hospitalar e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) referente ao exercício de 2011 (anexos a este Relatório). Convém destacar 
que no mencionado expediente a Gestora afirma que: 

[...]  desativamos  a  UPLP  devido  a  notificações  anteriores  da  Vigilância 
Sanitária [...], por falta de interligação entre a UPLP com o prédio central do 
HGCA, por falta de pavimentação, por falta de cobertura na área externa 
que  dificulta  na  assistência  aos  pacientes  que  ficavam  internados, 
principalmente em época de chuva e devido à falta de pessoal para dar 
assistência aos pacientes internados naquela unidade de internamento. 

Nesse contexto é importante ressaltar a disponibilização de informações acerca da 
Notificação  nº  201207641/2012,  de  25/04/2012  e  Inquérito  Civil  nº 
000034.2008.05.006/0, que resultaram na convocação feita à Diretoria do Hospital 
para assinatura de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público do 
Trabalho. Tal Termo foi pactuado em 29/05/2012, visando a correção, no prazo de 60 
dias,  de  não  conformidades  existentes  na  Unidade,  referentes  à  “reforma  das 
enfermarias,  acesso  interligado  ao  prédio  central  do  HGCA,  pavimentação  e 
cobertura da UPLP (Anexo do HGCA), além das pontuadas a seguir:
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• Reforma, construção e aquisição de equipamentos para Emergência através 
do Projeto Quali-Sus;

• Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA);
• Construção do Abrigo Externo de Resíduo;
• Reforma em toda a parte elétrica da Unidade;
• Reforma das clínicas: Cirúrgica, Médica e Materno Infantil, incluindo acesso 

central (corredor);
• Reforma  e  construção  da  Bioimagem,  Laboratório,  Ambulatório,  Same, 

Farmácia e Almoxarifado.

Diante  de  todo  o  exposto,  é  forçoso  concluir-se  pela  absoluta  inadequação  das 
instalações físicas do HGCA, como Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), 
conforme definido  na Resolução Federal  (RDC)  nº  50/2002,  de  21/02/2002,  que 
dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração 
e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, e de 
observância  obrigatória  em todo  o  território  nacional,  na  área  pública  e  privada, 
conforme o disposto em seu artigo 1º, logo adiante transcrito:

Aprovar  o  Regulamento  Técnico  destinado  ao  planejamento, 
programação,  elaboração,  avaliação  e  aprovação  de projetos físicos  de 
estabelecimentos assistenciais de saúde, em anexo a esta Resolução a ser 
observado em todo  o  território  nacional,  na  área  pública  e  privada 
compreendendo:
a)  as construções novas de estabelecimentos assistenciais  de saúde de 
todo o país;
b) as áreas a serem ampliadas de estabelecimentos assistenciais de saúde 
já existentes;
c)  as  reformas  de  estabelecimentos  assistenciais  de  saúde  já 
existentes e  os  anteriormente  não  destinados  a  estabelecimentos  de 
saúde. (grifos da Auditoria)

Cabe ressaltar  o caráter  emergencial  existente na resolução de todas as graves 
situações  apresentadas  anteriormente,  sobretudo  aquelas  que  põem em risco  a 
integridade dos pacientes, servidores e demais pessoas que frequentam a Unidade. 
Tal  situação  credencia  a  Auditoria  a  afirmar  que,  sendo o  HGCA uma  unidade 
gestora da SESAB e, portanto,  não percebendo recursos para custear despesas 
desta natureza, cabe à referida Secretaria a adoção de providências neste sentido, 
conforme estabelecem os artigos 3º e 4º, da referida Norma:

Art. 3º - As secretariais estaduais e municipais de saúde são responsáveis 
pela  aplicação  e  execução  de  ações  visando  o  cumprimento  deste 
Regulamento Técnico, podendo estabelecer normas de caráter supletivo ou 
complementar a fim de adequá-lo às especificidades locais.
[...]
Art.  5º  -  A inobservância  das  normas  aprovadas  por  este  Regulamento 
constitui infração à legislação sanitária federal, conforme dispõe o artigo 10, 
incisos II e III, da Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977.
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Convém  lembrar,  por  fim,  que  a  referida  Resolução  define,  ainda,  que  para  a 
execução de qualquer obra nova, de reforma ou de ampliação de um EAS é exigida 
a avaliação do projeto físico em questão pela vigilância sanitária local (estadual ou 
municipal), que licenciará a sua execução, conforme o inciso II do artigo 10 e artigo 
14 da Lei Federal nº 6.437/1977.

3.5 – Impropriedades Referentes ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística 
(SAME) 

O  Serviço  de  Arquivo  Médico  e  Estatística  (SAME)  apresenta  como  objetivos 
operacionais:  manter  prontuários  completos,  corretos  e  seguros;  assegurar  a 
acessibilidade  e  a  disponibilidade  dos  prontuários;  servir  como  Centro  de 
Informações em Saúde; contribuir com os profissionais do cuidado à saúde, isto é, 
garantir  a  continuidade  do  tratamento  e  uma  melhor  qualidade  da  assistência 
prestada. Nesse sentido, cabe destacar que a  Resolução CFM nº 1821/2007, do 
Conselho Federal de Medicina estabelece, em seu artigo 8º, um prazo mínimo de 
vinte  anos,  a  partir  do  último  registro,  para  a  preservação  dos  prontuários  dos 
pacientes em suporte de papel.

Não obstante, em inspeção realizada por esta Auditoria foram constatadas graves 
impropriedades,  que  ao  serem  elencadas  abaixo  são  ilustradas  por  registros 
fotográficos:

• espaço insuficiente para a guarda de prontuários;
• arquivo  abarrotado  dificultando  a  localização  de  prontuário  de  determinado 

paciente;
• ambiente  inadequado  para  conservação  dos  prontuários,  devido  a  falta  de 

climatização;
• iluminação precária;
• porta lateral com a fechadura danificada.
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Arquivo abarrotado.
Porta lateral com a fechadura 

danificada.

Utilização de telhas de amianto. Utilização de telhas de amianto. 
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Destaca-se,  conforme  as  imagens  revelam,  a  utilização  para  a  guarda  dos 
documentos,  de  galpões  cobertos  com  telhas  de  amianto,  que  não  oferecem 
condições ideais de armazenamento face à ocorrência de infiltrações e a ausência 
de ventilação suficiente. 

Registra-se, portanto,  as condições inadequadas de funcionamento e arquivamento 
do SAME, impossibilitando que se atinjam os objetivos  que este serviço deveria 
assegurar,  na  qualidade  de  responsável  pelo  registro  do  paciente,  pela  guarda 
adequada  e  segura  dos  prontuários,  pelas  análises  e  elaboração  de  relatórios 
estatísticos para demonstrar a quantidade e qualidade do atendimento prestado.

Face  ao  exposto,  mediante  a  Solicitação  nº  ACLP  14/2012,  de  15/10/2012,  e 
Reiteração  de  Solicitação  nº  ACLP  15/2012,  de  22/10/2012,  requisitou-se 
esclarecimentos  sobre  o  assunto,  tendo  a  Unidade  emitido  o  Ofício  HGCA nº 
1.931/2012 informando que:

[...]  a falta de estrutura de Funcionamento do SAME (Serviço de Arquivo 
Médico e Estatística) já vêm sendo sinalizado pela Gestão desta Unidade à 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, nos Relatórios Anuais de Gestão 
de 2010 e 2011 [...]. Saliento ainda que esta Gestão cobrou providências do 
nível Central da SESAB neste ano, conforme Ofício HGCA Nº. 0894/2012 
[...], onde recebemos a resposta através do Ofício SAFTEC/DIOPS/SASAB 
nº. 143/2012 [...].

Cabe registrar que no citado Ofício a Unidade Central informa que: “Foi pleiteado 
convênio  com  o  Ministério  da  Saúde  para  a  realização  das  adequações  [...], 
informamos que tal solicitação encontra-se em fase de apreciação e avaliação pelo 
Ministério da Saúde”.
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armazenamento.

Condições inadequadas de 
armazenamento.
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3.6 – Não Liberação do Alvará da Vigilância Sanitária (VISA)

Durante  o  período  de  06  a  10/03/2012,  a  Vigilância  Sanitária  (VISA)  realizou 
inspeção  no  HGCA para  monitorar  o  cumprimento  das  notificações  emitidas  em 
inspeções  anteriores,  bem  como  avaliar  as  condições  técnicas  operacionais, 
estrutura física, fluxo das atividades, procedimentos, documentos e condições de 
radioproteção, objetivando a renovação do alvará sanitário. O órgão fiscalizador, no 
entanto,  decidiu  por  não liberar  o  referido alvará,  face às  graves irregularidades 
existentes e a seguir listadas:

a) Geral
• Banheiros  das  enfermeiras  e  de  funcionários  sem recursos  para  higiene  das 

mãos (ausência de papel toalha e sabão liquido e/ou dispensadores de papel e 
sabão);

• Higiene precária dos aparelhos de ar condicionado (poeira, teia de aranha).

b) Bioimagem
• Não apresentou os testes de conformidade atualizados dos equipamentos; 
• Não  apresentou  relatório  de  calibração  e  manutenção  dos  equipamentos  de 

radiodiagnósticos, processadoras e negatoscópios; 
• Testes  de  conformidade  dos  equipamentos  realizados  em  janeiro  de  2011 

apresentando não conformidades no aparelho de RX - sala 2, no aparelho de 
mamografia, em 2 aparelhos móveis de RX e no tomógrafo, segundo laudo do 
físico; 

• Câmara  escura  com  exaustor  quebrado  e  infiltração  em  paredes  e  azulejos 
quebrados.

c) Mamografia
• Processadora com defeito; 
• Técnica de Radiologia atuando sem dosímetro. 

d) Raios X convencionais – sala 2
• Levantamento  radiométrico  realizado  em  janeiro  de  2011  identificou  não 

conformidades; 
• Técnica de Radiologia atuando sem dosímetro. 

e) Tomografia
• Tomógrafo quebrado. 

f) Ambulatório
• Coloração de lâminas de preventivo ginecológico (Papanicolau) sendo realizada 

no consultório por uma Técnica de Enfermagem. Encontrou-se insumo (bálsamo) 
com prazo de validade expirado;
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• Duas  caixas  para  curativos  com prazo  de  validade  expirado  e  existência  de 
solução  de  formol  colocada  em  recipiente  improvisado  e  sem  identificação 
completa;

• Arquivo  de prontuários dispostos na área de armazenamento de produtos de 
limpeza e insumos.

g) Central de Material e Esterilização (CME)
• Circuito  de  nebulização  contínua,  ambu,  máscaras  de  nebulização  e  outros 

artigos para oxigenoterapia sem identificação ou com esta incompleta;
• Materiais estereis não estão sendo identificados corretamente com nº do lote, 

validade, tipo de instrumental e responsável pelo procedimento da esterilização; 
• Secagem de materiais no corredor de acesso da CME, próximo à área suja, onde 

está localizado o ponto de ar comprimido; 
• Falta  de  realização de testes  químico  e  biológico,  desde novembro  de  2011, 

segundo informações da enfermeira da unidade. 

h) Área Suja
• Recipientes contendo solução sem identificação; 
• Avental utilizado por funcionária, para realizar lavagem dos artigos é inadequado 

para a atividade (desgastado e sem mangas). 

i) Centro Cirúrgico
• Expurgo e vestiários de barreira: pia para higiene das mãos quebrada, vedada 

com plástico. 

j) Laboratório
• Inexistência de capela de fluxo laminar no laboratório de microbiologia. 

k)Sala de Coleta
• Área subdimensionada; 
• Incidência direta de luz solar sobre a bancada; 
• Recursos humanos em número insuficiente para atender à demanda. 

l) Área de Lavagem
• Transporte de material para esterilização sem registro e em caixas de isopor; 
• Mesa de madeira. 

m) Setor de Análises
• Instalações hidráulicas e elétricas necessitando de manutenção;
• Acondicionamento  de  amostras  biológicas  em  refrigerador  para  guarda  de 

reagentes; 
• Falta de pia específica para higienização das mãos.
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n) Farmácia
• Higienização da mãos dos manipuladores da individualização dos medicamentos 

é realizada no sanitário; 
• Ausência de área delimitada para guarda de produtos vencidos e avariados; 
• Produto inflamável (álcool) armazenado sem obedecer as regras de segurança;
• Armazenamento de solução de grande volume em área subdimensionada e sem 

controle de temperatura e em condições físicas inadequadas. 

o) Almoxarifado Geral
• Produtos  e  materiais  acondicionados  diretamente  no  chão  e  encostados  nas 

paredes; 
• Disposição dos materiais e produtos de forma que impossibilita a higienização e 

desinsetização do ambiente. Presença de baratas sob prateleiras; 
• Falta de sistema de controle de entrada e saída dos insumos e materiais; 
• Ausência  de  controle  e  registro  da  temperatura  ambiente  e  da  geladeira.  No 

momento da inspeção, a temperatura do ambiente acusava 31,3ºC contrariando 
a indicação do fabricante de alguns produtos, como por exemplo, reagentes de 
laboratório, cuja  temperatura recomendada é menor ou igual a 25ºC; 

• Armazenamento  de  manteiga  e  adoçante  em refrigerador  específico  para  os 
reagentes de laboratório e caixa de isopor sem identificação do produto; 

• A unidade está armazenando e disponibilizando produto sem identificação (pó 
branco). Segundo funcionário trata-se de talco para ser utilizado na Central de 
Material e Esterilização; 

• Ausência de avaliação de risco de incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros. 

p) Almoxarifado I (Externo)
• Falta de área específica para depósito de avarias e vencidos; 
• Não registra e nem controla temperatura ambiente; 
• Utilização  de  material  plástico,  tipo  lona,  como  barreira  de  proteção  da 

luminosidade, ventilação, intempéries; 
• Exaustores sem funcionar. 

q) Almoxarifado II (Externo)
• Funcionários trabalhando em condições insalubres (superaquecimento); 
• Não há registro de controle de temperatura das áreas; 
• Caixas de produtos acondicionadas diretamente no chão. 

r) UTI Adulto
• Inexistência de dispensadores contendo álcool gel, conforme RDC nº 42/2010; 
• Falta de apresentação de contrato de terceirização da empresa responsável pela 

hemodiálise;
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• Não  apresentou  protocolo  da  hemodiálise  à  beira  do  leito:  procedimentos, 
desinfecção do equipamento, rotinas, uso dos capilares e controle de qualidade 
da água; 

• Inexistência de registros de controle de qualidade da água utilizada para diálise, 
conforme RDC nº 154/2004; 

• Falta  de  disponibilização  de  indicadores  referentes  à  Instrução  Normativa  nº 
004/2010. 

s) UTI Neonatal
• Falta de dispensadores contendo álcool gel, conforme RDC nº 42/2010; 
• Realização de pré-lavagem de materiais a serem encaminhados para a empresa 

terceirizada que realiza esterilização;
• Desinfecção das incubadoras sendo realizada no expurgo; 
• Não apresentou protocolo de troca dos filtros das incubadoras;
• Desfribilador desligado da fonte de energia elétrica.

t) Berçário de Alto Risco
• Expurgo compartilhado com DML; 
• Realiza  pré-lavagem  dos  materiais  a  serem  encaminhados  à  empresa 

responsável pela esterilização; 
• Apresenta estoque de solução fisiológica em caixas de papelão;
• Presença de objetos estranhos ao setor como aparelho de televisão e suportes 

para soro; 
• Falta de protocolo para troca dos filtros das incubadoras.

u) Estabilização
• Paciente em isolamento de contato sem biombo ou outra forma de barreira física, 

considerando  que  o  pouco  espaço  entre  os  leitos  não  garantia,  de  fato,  o 
isolamento; 

• Única pia para preparo de medicação e higiene das mãos; 
• Não dispõe de dispensadores contendo álcool gel, conforme determina a RDC nº 

42/2010.

v) Quarto de Isolamento
• Falta de sistema de acionamento do serviço de enfermagem; 
• Não dispõe de preparação alcoólica na entrado do quarto. 

w)Sala de Trauma
• Não dispõe de dispensadores contendo álcool gel, conforme RDC nº 42/2010; 
• Negatoscópio com baixa luminância. 
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x) Enfermaria PA Feminina
• Quantitativo  de  recursos humanos não  atende à  demanda:  1  enfermeira  e  3 

técnicos de enfermagem para 33 pacientes;
• Ambiente aquecido; 
• Caixa de pérfuro-cortante ultrapassando o limite pontilhado de segurança;
• Caixas  de  solução  fisiológica  dispostas  diretamente  sobre  o  chão,  dentro  do 

posto de enfermagem;
• Higienização precária; 
• Sanitário sem condições para lavagem das mãos (dispensador de papel e sabão) 

e em péssimas condições de higiene. 

y) Enfermaria PA Masculina
• Sanitário sem condições para lavagem das mãos (dispensador de papel e sabão) 

e em péssimas condições de higiene; 
• Medicamentos acondicionados em isopor (material de difícil higienização). 

z) Farmácia Satélite
• Temperatura da geladeira incompatível com o preconizado para o tipo de produto 

armazenado (-2ºCF a +8º). No momento acusava T= 13,3ºC. 

a.1) Nutrição
• Área de pré-lavagem subdimensionada;
• Falta de apresentação do alvará sanitário da concessionária de alimentos; 
• Ausência de laudos mensais atualizados das amostras de alimentos retiradas 

para controle de qualidade (último laudo datado de outubro de 2011). 

b.1) Lavanderia
• Climatização inadequada: uso de ventilador e exaustores quebrados; 
• Falta de área específica para lavagem de carros de transporte das roupas, sendo 

que estes são lavados a céu aberto e próximo ao abrigo de lixo; 
• Fiação exposta na área da lavanderia; 
• Funcionário que processa a lavagem da roupa utilizando máscara inadequada. 

c.1) Diluição e Depósito de Saneantes
• Inexistência de área apropriada para diluição de saneantes, sendo esta realizada 

em área de depósito de material para limpeza; 
• Funcionário realizando enchimento de bombonas de forma manual; 
• Diluição  sendo  realizada  em  desacordo  com  a  orientação  do  fabricante  e 

vedação de alguns vasilhames feita com plástico;
• Vasilhames  contendo  saneantes  diluídos  sendo  distribuídos  sem identificação 

específica por unidade; 
• Bombona com solução diluída sendo armazenada em estrutura improvisada;
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• Falta de área apropriada para higienização dos recipientes que serão distribuídos 
nas unidades; 

• Ausência de estrados para acondicionar os saneantes diluídos; 
• O setor é coordenado por funcionário de nível médio, estando em desacordo com 

a recomendação do Manual de Orientações Básicas de Qualidade e Controle de 
Infecção Hospitalar – 1ª Edição, da Secretaria de Saúde da Bahia. 

d.1) Abrigo Externo de Lixo
• Ausência de local definido para a guarda dos pertences e troca de roupa dos 

funcionários da área; 
• Fluxo de descarte cruzando com o fluxo de alimentos, em virtude da falta de 

cumprimento dos horários estabelecidos;
• Casa do Lixo com suas três áreas subdimensionadas. 

e.1) Área de Deposição dos Cadáveres
• Ausência de ponto de água para lavagem do local;
• Desgaste  da  pintura  à  óleo  dos  elevados  construídos  para  deposição  dos 

cadáveres. 

f.1) CCIH
• Atual equipe de CCIH em desacordo com a Portaria nº 2.616/1998 e sem portaria 

de constituição atualizada; 
• Falta de médico infectologista considerando a complexidade do hospital;
• Ausência de lavatório com água corrente, sabão, antisséptico e papel toalha para 

lavagem das mãos dos profissionais e visitantes em vários ambientes, bem como 
para preparações alcoólicas.

g.1) Gerência de Risco
• Não dispõe de sistema de queixa técnica dos materiais esterilizados à empresa 

responsável. Segundo enfermeira do Berçário de Alto Risco, já houve retorno de 
materiais  sujos,  identificados  como  se  já  houvessem  passado  pelo 
processamento.

A Auditoria, por intermédio de correspondência eletrônica destinada à Diretora da 
Unidade (iracihgca@gmail.com), requereu, em 30/10/2012, informações quanto às 
providências adotadas com o intuito de sanar as falhas identificadas pela VISA. Até 
o momento do encerramento desta Auditoria, não houve manifestação por parte do 
HGCA.
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3.7 – Impropriedades Relativas ao Funcionamento do Ambulatório e do Centro 
Cirúrgico
 
Do exame realizado pela Auditoria, restou constatada a existência, em 30/06/2012, 
de 362 pacientes atendidos no Ambulatório da Unidade aguardando a realização de 
cirurgias, inclusive com as respectivas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) 
devidamente preenchidas.

Cabe destacar que o Hospital possui um único centro cirúrgico, com, somente, 07 
salas  de  cirurgia,  sendo  que,  no  momento,  apenas  05  encontram-se  em 
funcionamento para todas as especialidades atendidas na Unidade: neurocirurgia, 
cirurgia plástica, ginecologia, angiologia, ortopedia e geral.  Nas citadas salas são 
realizadas  tanto  as  chamadas  cirurgias  limpas  como  as  infectadas.  Ademais,  a 
Unidade  não  dispõe  de  sala  de  pós-operatório,  de  forma  que  os  pacientes  se 
recuperam da anestesia em macas localizadas nos corredores do citado Centro. 

Ademais, o quadro apresentado a seguir, ilustra que a grande maioria das cirurgias 
realizadas são de emergência, evidenciando o atendimento a acidentados, feridos e 
a  outros  pacientes  que  chegaram  ao  Hospital  em  estado  grave  e  revelando, 
principalmente, a existência de uma demanda eletiva reprimida e que se transforma, 
por isso, em emergencial, provocando custos mais altos e maior permanência, como 
informam os seguintes indicadores: 

QUADRO 05 – Quantitativo de Cirurgias Realizadas

Meses Cirurgias Eletivas Cirurgias de Emergência % de Cirurgias de 
Emergência

Janeiro 14 347 96,12
Fevereiro 12 410 97,16

Março 90 342 79,17
Abril 67 389 85,31
Maio 74 408 84,65

Junho 94 328 77,73
Total 351 2.224 86,37

Fonte: Indicadores do HGCA. 

Nesse  contexto,  fica  evidente  que  o  Centro  Cirúrgico  do  HGCA,  apresenta 
impropriedades, não sendo capaz de corresponder à demanda existente, fato que 
provoca a busca pelo atendimento em outros hospitais públicos e conveniados e, 
principalmente,  favorecem  o  agravamento  do  estado  de  saúde  de  pacientes, 
situação esta que pode resultar em óbito. 
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Ademais,  no  que se  refere  ao  Ambulatório,  registram-se péssimas condições de 
trabalho  e  de  acomodação  dos  pacientes,  que  se  traduzem  pela  quantidade 
insuficiente de salas de consulta, pela existência de mobiliário antigo e inadequado, 
pela constatação de portas quebradas e algumas arriadas, por armários de pias com 
a fórmica solta, por basculantes faltando vidros e necessitando de limpeza, por teto 
denotando a presença de mofo  devido a problemas de infiltração e  indicando a 
necessidade  urgente  de  reforma  do  telhado.  Além  disso,  o  sanitário  feminino 
encontra-se interditado.

Acrescenta-se, ainda, o fato de o corredor do Hospital ter sido transformado em sala 
de espera, as cadeiras existentes são insuficientes para atender à demanda, pois 
muitas  estão  danificadas e faltando assento.  Por  outro  lado,  o  citado local,  que 
apresenta pouca ventilação natural, não dispõe de sistema de ar condicionado ou de 
ventiladores,  o  que  pode  causar  mal  estar  aos  pacientes,  principalmente  às 
gestantes  de  alto  risco,  cujo  atendimento  se  constitui  em uma especialidade  da 
Unidade.

Os  registros  fotográficos  apresentados  a  seguir  ilustram  esta  situação,  que 
credencia esta Auditoria a recomendar a adoção de providências urgentes, gerando 
soluções a curto  e médio prazos,  no sentido de se realizar  as cirurgias eletivas 
tempestivamente  e,  também,  minimizar  o  desconforto  dos  servidores  lotados  na 
Unidade e dos pacientes que a procuram. 
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3.8 – Indicadores Hospitalares

O HGCA foi  construído  há  mais  de  28  anos  e  está  localizado  na  Macrorregião 
Centro-Leste,  Microrregião  de  Feira  de  Santana.  Realiza  atendimento  médico-
hospitalar à demanda espontânea (população residente e flutuante) e é referência 
para  126  municípios,  com população  de  cerca  de  04  milhões  de  habitantes.  O 
Hospital  possui  358  leitos,  dos  quais,  342  são  cadastrados  no  SUS,  sendo  os 
demais mantidos pelo Governo do Estado. A Unidade utiliza ainda 60 macas como 
leito  de  internação  (leitos  flutuantes),  reflexo  da  carência  deste  item  frente  à 
crescente demanda do Hospital. O perfil do Hospital, de grande porte,  é de urgência 
e emergência e presta assistência de média e alta complexidade, atendendo em 
média,  no  período  considerado,  3.387  pacientes  em  emergência  e  1.879  em 
ambulatório por mês. O quadro total de pessoal da Unidade corresponde a 1.870 
funcionários e sua área física equivale a 7.525 m2.

A Unidade oferece serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, composto de exames 
de Laboratório, Radiologia, Ultrassonografia, ECG e Tomografia, dispõe de serviços 
de  Odontologia  e  atende  diversas  clínicas  ambulatoriais:  médica,  cirúrgica, 
ginecológica, urológica, nefrológica, ortopédica e mastológica, dentre outras. Possui 
também Banco de Sangue e de Leite Humano. 
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Nesse  contexto,  foram  analisados  alguns indicadores  hospitalares  referentes  ao 
período de janeiro a junho de 2012, pela relevância que representam no que tange à 
avaliação do funcionamento  do  Hospital  como um todo,  comparando-os  com os 
parâmetros  estabelecidos  pela  legislação  pertinente,  tomando  como  base  as 
informações constantes no Relatório de Prontuário do Hospital, encaminhado a esta 
Auditoria  pela  Direção  da  Unidade.  O  quadro  mostrado  a  seguir  explicita  esta 
situação.

QUADRO 06 – Indicadores do HGCA

Indicadores Hospitalares Média do Período Análise conforme Parâmetros do Ministério 
da Saúde (MS)

Taxa de Ocupação 
Hospitalar (TOH) 107,53% Acima do limite estabelecido pelo MS - 50%  a 

85%

Tempo Médio de 
Permanência (TMP)  9,13 dias Acima do intervalo-limite estabelecido - entre 04 

a 07 dias 

Taxa de Mortalidade 
Geral Hospitalar (TMGH) 7,50% Acima do padrão aceitável de 3,80% 

Fonte: Relatório Prontuário do Hospital (HGCA) – janeiro a junho/2012.

Da análise do quanto exposto no quadro, os três indicadores estão em desacordo 
com a  legislação  pertinente  ao  assunto.  A Taxa  de  Ocupação  Hospitalar  (TOH) 
encontra-se  acima  do  limite  estabelecido  pelo  MS,  indicando  a  ocorrência  de 
superlotação e demonstrando a existência de uma demanda reprimida. A elevada 
média de 9,13 dias no que se refere ao TMP, provoca a indisponibilidade de leitos e 
vem a prejudicar o grande  número de pacientes que aguardam a oportunidade de 
serem operados. Por sua vez, a TMGH evidencia uma deficiência na qualidade dos 
serviços de saúde prestados aos seus usuários.

Face ao exposto,  esta  Auditoria  solicitou  à  Gestora da  Unidade esclarecimentos 
sobre o assunto, enviando este ponto por intermédio de fax, em 26/10/2012, sem 
obter resposta.
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V – NOTÍCIAS VEICULADAS NA MÍDIA

De acordo  com o  §  único  do  artigo  138,  do  Regimento  Interno  deste  TCE,  as 
informações  amplamente  divulgadas  pelos  meios  de  comunicação  de  massa 
poderão constituir fontes para as ações do Tribunal de Contas. Ademais, o artigo 
142 do citado Regimento determina que as auditorias e inspeções deverão, quanto 
possível, ser realizadas contemporaneamente aos fatos e atos fiscalizados e, ainda, 
o  inciso  I  do  artigo  143,  desse  mesmo texto  legal,  estabelece  como dever  dos 
servidores incumbidos das auditorias e inspeções, comunicar ao superior hierárquico 
as  ilegalidades  e  irregularidades  que,  por  sua  gravidade,  devam  ser  objeto  de 
medidas imediatas do Tribunal de Contas. 

Nesse contexto, coube a esta Auditoria a apuração de fatos relativos a três matérias 
jornalísticas, anexadas ao presente relatório, referentes ao HGCA, veiculadas pelo 
jornal A Tarde durante o período de realização desta inspeção. O resultado encontra-
se  exposto  na  sequência,  nos  itens  V.1,  V.2  e  V.3 cujos  títulos  correspondem 
àqueles usados pelo mencionado veículo de comunicação. 

V.1 – Grávida Perambula Mais de 5h e Quase Dá à Luz no Chão

Na edição de 20/09/2012, página A-8, consta matéria da qual se destaca:

Maristela Barros da Silva, 32, que entrou em trabalho de parto na portaria 
do HGCA, terça-feira à tarde, já está em casa com a bebê Alice. Ela deu à 
luz, de parto normal, após mais de 5 horas de busca de atendimento em 
três unidades de saúde de Feira de Santana [...] a alegação, no Clériston 
Andrade, foi que não havia obstetra na casa [...] como ela sentia muita 
dor, o marido, Mizael de Cerqueira, insistiu no atendimento, colocando-a em 
uma cadeira de rodas. As dores aumentaram e Maristela foi posta no piso. 
Quando dois  funcionários  viram que  ela  iria  parir  no chão,  a  colocaram 
numa  maca  e  levaram  correndo  para  o  centro  obstétrico,  onde  duas 
enfermeiras fizeram o parto. [...] No HGCA, a justificativa foi que as duas 
obstetras estavam de licença. Em nota, a direção explicou que orientou 
a paciente a procurar outra unidade de saúde visto que sua gestação 
era de baixo risco e o  HGCA é referência  para parto  de  alto  risco, 
salienta. (grifos da Auditoria)

Face  ao  exposto,  esta  Auditoria  requisitou  esclarecimentos,  por  intermédio  da 
Solicitação  nº  FSSM  04/2012,  tendo  a  Unidade  encaminhado  a  seguinte 
documentação, mediante Ofício nº 100/2012, de 02/10/2012:
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1. Relato dos fatos;
2. Portaria nº 098/2012 – Sindicância com D. Oficial;
3. Cópia livro Fiscal e da Obstetrícia;
4. Portaria nº 096/2012 tornando sem efeito a Portaria nº 098/2012, 
considerando que foi publicada pela SAIS com o mesmo objetivo – com D. 
Oficial;
5. Portaria nº 04 – SAIS – D. Oficial;
6. Portaria nº 103/2012 corrigindo a Portaria nº 096/2012, por ter sido 
publicada com número incorreto.

Da análise da documentação apresentada, cabe destacar o quanto relatado no Livro 
de Ocorrências do Setor de Obstetrícia, por servidor da Unidade (assinatura ilegível, 
sem carimbo), a seguir literalmente transcrito:

Iniciado plantão com Dras Vanessa e Ana Goretti porém as mesmas deram 
atestado e encaminhamos CI ao SAME, Diretoria Médica ciente. 
Setor  superlotado  com  10  pacientes,  sem  obstetra,  quando  recebo 
ligação da  recepção relatando paciente  gestante  com 36  semanas,  com 
contrações e hipertensão (SIC),  fora informado ao funcionário que não 
tínhamos  como  recebê-la,  devido  falta  de  vagas  e  de  médicos  no 
plantão. Porém, horas depois, adentra o serviço esmurrando a porta o 
acompanhante  da  paciente  com  o  maqueiro  de  emergência  e  a 
paciente em maca em período expulsivo,  causando transtornos e mal 
estar às clientes já internadas em “macas” no consultório. Ocorrido o parto 
da mesma, feito [...] (ilegível), e entrado em contato com a direção, fiscal, 
para  que  providenciassem  um  prescritor,  sendo  solicitado  aos  mesmos 
providências com relação à postura  dos setores em liberarem a entrada da 
paciente,  postura  do  acompanhante,  presença  de  policial  na  unidade 
quando  precisassem,  mas  a  fiscal  informou  que  o  mesmo disse  que  o 
acompanhante fez pouco, que tinha motivo para quebrar tudo. Diante do 
exposto  fica  inviável  trabalhar  dessa  forma já  que não  tem “apoio”  nem 
suporte dos demais setores. [...] setor com 09 pacientes.

Resta evidenciada a situação caótica em que se encontrava a citada Unidade de 
Saúde  naquele  momento,  caracterizada  por  excesso  de  pacientes,  ausência  de 
obstetra, falta de vagas, pacientes internadas em “macas” no consultório e falta de 
prescritor,  ao  ponto  de  a  servidora  responsável  pelo  registro  reconhecer  a 
inviabilidade de se trabalhar nessas condições, sem apoio nem suporte dos demais 
setores.  Ademais,  tudo isso se  torna ainda mais grave ao se reconhecer  que o 
HGCA se constitui em uma unidade de referência para parto de alto risco, conforme 
divulgado pela Diretoria do HGCA na nota citada na matéria, e, dessa forma, jamais 
poderia funcionar sem a presença de um médico obstetra.  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar – CAB – Tel. 3115-4571 - Fax 3115-4466 – Salvador/Bahia - CEP 41.750-000

48



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 2-C

V.2 – Morte de Paciente em Hospital é Investigada

Também, na edição do dia 27/10/2012, página A-6, foi publicada  matéria sobre a 
morte de uma paciente no Hospital, ocorrida durante o “apagão”, da qual se destaca:

A direção  do  Hospital  Geral  Clériston  Andrade  (HGCA),  em  Feira  de 
Santana  (a  109  quilômetros  de  Salvador),  vai  instaurar  procedimento 
investigatório para apurar as causas da morte da paciente Alzira Ribeiro, 69 
anos, ocorrida durante o apagão que atingiu as regiões Norte e Nordeste do 
Brasil.  “Estamos investigando para saber se a morte está relacionada 
ao fato de algum aparelho ter deixado de funcionar ou outra ocorrência 
devido ao apagão”, afirmou o diretor administrativo da unidade, Carlos 
Holtz Filho. [...] No relatório médico, consta que o óbito foi provocado por 
um infarto e infecção respiratória. Alzira Ribeiro estava em observação na 
sala  vermelha,  que  é  considerada  uma  semi-UTI.  Segundo  o  diretor 
administrativo, no plantão de 24 horas, seis pessoas morreram na unidade 
de saúde. Mas Alzira foi a única que morreu durante o apagão. Carlos Holtz 
acrescentou, ainda, que o hospital possui quatro geradores que funcionaram 
normalmente. (grifos da Auditoria)

Visando esclarecer os fatos relatados na matéria, esta Auditoria requisitou, por meio 
da Solicitação nº FSSM 10/2012, de 01/11/2012, os documentos listados nos itens a 
seguir:

1) Cópia do Livro de Registros de Ocorrências da Emergência, UTI e Sala Vermelha 
da UH, referentes aos dias 25 e 26/10/2012;

2) Relatório  de  Inspeção  Técnica  realizada  nos  quatro  geradores  de  energia 
elétrica, instalados no Hospital, referentes aos últimos dois anos;

3) Cópia da sindicância aberta para apurar as causas do óbito da citada paciente;
4) Cópias  de  todas  as  correspondências  trocadas  entre  o  Hospital  e  a  Sesab 

relativas ao fato apontado; e,
5) Cópia do Prontuário da paciente em questão.

O Hospital,  mediante Ofício HGCA nº 2079/2012, de 01/11/2012,  encaminhou os 
documentos relativos aos itens 1, 2 e 5, que passam a integrar os anexos deste 
Relatório. Em relação ao item 3, informou no mesmo Ofício, sobre publicação no 
Diário  Oficial  do  Estado,  em  02/11/2012,  da  Portaria  nº  117/2012,  (anexa  ao 
presente Relatório), que instituiu a Comissão de Sindicância para apurar, no prazo 
de 30 dias o óbito em questão. No que tange ao item nº 4, da solicitação efetuada, 
nada foi informado.
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Da  análise  da  documentação  apresentada,  cabe  destacar  os  relatos  feitos  por 
servidores responsáveis pelo plantão, no Livro de Ocorrências da Sala Vermelha, 
referentes  aos  dias  25  (Senhora  Geruza)  e  26/10/2012  (Senhoras  Alessandra  e 
Samara), conforme transcrito a seguir:

Plantão do dia 25/10/2012: 

Mais um plantão sem médico no período noturno no setor. Dr Rodrigo 
querendo internar pacientes, quando questionado sobre a conduta o mesmo 
perguntou-me  se  eu  “queria  ajudar  ou  atrapalhar”  justifiquei  que  não 
poderia assumir a responsabilidade de pacientes internados no setor 
s/ a presença de médico.  
[...] Tivemos o problema do “apagão” c/ gerador insuficiente por +/- 02 
horas, pcts. tiveram que ser ambuzados, tivemos 01 óbito, 01 monitor 
queimado e várias gambiarras p/ mantermos respiradores, monitores e 
algumas  bombas  em  funcionamento.  Muita  dificuldade  p/ 
conseguirmos prestar assistência c/ 05 óbitos no período. CANSATIVO 
DEMAIS!!! (grifos da Auditoria)

Plantão do dia 26/10/2012:

A rede elétrica da Sala vermelha foi revisada pelo serviço de manutenção 
(lado da PC).  A rede foi conectada ao gerador pois (sic) a SV não era 
conectada!! [...]  O ar  condicionado não  está  resfriando o  ambiente. 
Comunicado  ao  Serau,  vieram  02  técnicos  avaliar  os  aparelhos  e 
informaram que precisa 01 ar condicionado NOVO de 70.000 BTU's e  já foi 
solicitado.  Aguardando  compra.  Não  temos  nenhum  estetoscópio  no 
setor. (grifos da Auditoria)

Cabe destacar, ainda, o trecho do “Relatório do Apagão 25/10/2012 no HGCA”, de 
autoria  do  Sr.  Carlos  Holtz,  Diretor  Administrativo  do  Hospital,  encaminhado  à 
Diretoria Geral da Unidade, em 29/10/2012,  a seguir transcrito:

[...]  o grande problema tinha acontecido no momento do apagão que  os 
acompanhantes de pacientes e pacientes ficaram desesperados devido 
observarem  que  algumas  luzes  apagaram,  pois,  o  gerador  desta 
Unidade não atende todos os setores do Hospital. [...] fomos no setor de 
Manutenção  e  pegamos  vários  pedaços  de  fio  e  o  Sr.  Cardoso  fez 
extensões para colocar em um respirador e monitor de outra paciente 
que vimos que a enfermeira estava ambusando. O Sr. Cardoso colocou a 
extensão  com  algumas  tomadas,  inclusive  com uma  que  busquei  do 
computador da Diretoria Administrativa. (grifos da Auditoria)
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Os registros feitos pelas servidoras dão conta da gravidade da situação em que se 
encontra a Unidade ora auditada. O plantão noturno de 25/10/2012 iniciou-se sem 
presença de médico no setor. Ademais, no que se refere à questão que envolve a 
morte  da  paciente  e  a  provável  relação  com  a  ausência  de  energia,  resta 
evidenciada  que  a  estrutura  elétrica  do  HGCA nunca  foi  objeto  de  reforma,  é 
inadequada  e  incapaz  para  manter  o  Hospital  em  condições  mínimas  de 
funcionamento e atendimento aos pacientes ali internados em situações de apagão, 
considerando o ocorrido: gerador de energia insuficiente por mais ou menos duas 
horas  (conforme  informado  pela  diretoria  do  HGCA  os  atuais  geradores  não 
suportam  a  carga  total  exigida),  utilização  de  “gambiarras”  para  manter  o 
funcionamento de respiradores, e, monitores e bombas sem funcionamento. Cabe 
destacar que conforme relato,  a sala vermelha, local onde a paciente se encontrava 
no momento da falta de energia elétrica, não estava conectada ao gerador, fato que 
só veio a acontecer, em 26/10/2012, após a revisão feita na citada sala em virtude 
do fato ocorrido.

Nesse  contexto,  cabe  mencionar  o  Ofício  HGCA Nº  0894/2012,  de  29/05/2012, 
informando  à  SAFTEC,  com  cópia  para  DIOPS,  que  do  Inquérito  Civil  nº 
000034.2008.05.006/0,  instaurado  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho  restou 
pactuado entre as partes o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que obriga a Unidade 
Hospitalar,  a  adotar  providências  com vistas  à  correção  de  não  conformidades, 
dentre as quais se inclue a reforma em toda a parte elétrica do Hospital.  Como 
resposta  a  Unidade demandada,  informou no  Ofício  SAFTEC/DIOPS/SESAB,  de 
12/07/2012, dentre outros assuntos que: “O processo de solicitação de diagnóstico e 
projeto elétrico encontra-se tramitando na SUCAB [...]”.

V.3  –  Mulher  com  Sintomas  de  Meningite  C  há  Quatro  Dias  Está  sem 
Isolamento no HGCA 

Na edição de 06/11/2012, página A-9, do Jornal A tarde, foi publicada reportagem da 
qual se extrai: 

Familiares de Regiane da Silva Barbosa, 36 anos, internada há quatro dias 
com sintomas característicos de meningite C, acusam a equipe do Hospital 
Geral  Clériston Andrade (HGCA – em Feira de Santana) de tratá-la com 
descaso. Dizem que, em vez de ser transferida, de forma preventiva, para o 
Hospital Couto Maia, em Salvador, ela está na Semi-UTI, (a chamada sala 
vermelha), oferecendo risco de contágio a outros pacientes. Regiane 
passou  mal  na  noite  de  quinta-feira,  com dores  na  garganta,  cabeça  e 
pescoço. [...] na madrugada, seu estado piorou [...] foi levada para o HGCA, 
passando  a  respirar  com  auxílio  de  aparelhos.  “Quando  o  médico  a 
examinou, desconfiou de meningite, pediu uma tomografia e avaliação de 
um neurologista,  o que só aconteceu na tarde de sábado, quando ele 
colheu o líquido da medula, para exames”. [...] o médico plantonista 
solicitou a avaliação de um infectologista.  Contudo,  o hospital  teria 
informado que este profissional só atende às quartas-feiras.    
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Em nota,  a  direção  do HGCA diz  que  a  paciente  deu entrada no  dia  2 
(sexta-feira) [...] e foram adotadas todas as ações de acordo com protocolos 
do Ministério da Saúde [...]. (grifos da Auditoria) 

Do exposto, cabe destacar duas questões: a ausência de providências no sentido de 
colocar  a paciente em situação de isolamento,  o  que evitaria  a  possibilidade de 
riscos aos demais pacientes e a falta de médico infectologista para prestar o pronto 
atendimento.  Nesse  sentido,  o  Relatório  de  Inspeção  elaborado  pela  VISA,  em 
10/02/2012, aponta a necessidade de inclusão de médico dessa especialidade na 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que, ao seu turno, recomenda 
a contratação desse profissional em seu Relatório referente ao exercício de 2011. 
Assim,  merece  destaque,  face  à  gravidade  do  caso,  o  fato  de  ter  o  médico 
plantonista  indicado,  sábado,  03/11/2012,  a  necessidade  de  atuação  do 
infectologista e este só poder prestar o atendimento, na quarta-feira, dia 07/11/2012. 

Cabe  ressaltar  que,  notícia  publicada  no  site:  www.bahianoticias.com.br,  em 
07/11/2012, explicita que:

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, nesta quarta-feira (7), 
que a professora internada no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira 
de Santana, foi diagnosticada com meningite tipo C. Ela foi transferida para 
a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e, ainda conforme a Sesab, seu 
estado de saúde é grave. A paciente de 38 anos está internada na unidade 
medida  (sic)  há  cinco  dias,  mas  exames  confirmaram  as  suspeitas  da 
doença apenas na terça-feira (6). 

Os fatos ora relatados, se encaixam no contexto das observações feitas durante 
visitas  efetuadas  por  auditores  deste  Tribunal  às  principais  Unidades  da  rede 
hospitalar estadual, em 2011 e 2012, no que tange ao descaso com a população, 
refletido  no  acúmulo  de  pacientes  nos  seus  corredores,  além  de  falta  de 
profissionais,  medicamentos  e  sérios  problemas estruturais  que comprometiam o 
funcionamento dos hospitais e, consequentemente, a saúde da população.

Na verdade, tais situações observadas nas diversas unidades e também veiculadas 
pela imprensa local, mostraram-se como recorrentes, sejam as relacionadas com a 
estrutura e manutenção dos hospitais, sejam as relativas à falta de profissionais da 
área de saúde, refletindo-se, diretamente, na qualidade do atendimento prestado à 
população.

Não obstante a realização de investimento em 2011, no valor de R$ 79 milhões, em 
reparos,  reformas,  construção  de  novas  unidades  e  aquisição  de  veículos  e 
equipamentos, a situação encontrada por este TCE nos diversos equipamentos de 
saúde  sob  a  responsabilidade  da  Sesab,  credencia  a  Auditoria  a  afirmar  que  a 
prestação  adequada  de  serviços  de  saúde  está  a  exigir  maiores  investimentos, 
contínuos, na melhoria e expansão da infraestrutura nas unidades de saúde.
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VI – CONCLUSÃO

Finda  a  inspeção  realizada  no  Hospital  Geral  Clériston  Andrade  (HGCA),  da 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), relativa ao período de janeiro a 
junho de 2012, seguem listadas as ocorrências constatadas nos exames:

a) Fragilidade no Controle dos Materiais de Almoxarifado

Constatou-se,  mediante  a  realização  de  contagem  física  em  19/09/2012, 
divergências  entre  os  saldos  registrados  no  Sistema  Integrado  de  Material 
Patrimônio e Serviços (SIMPAS) e as respectivas quantidades físicas existentes no 
estoque.

b)  Intempestividade  na  Realização de  Lançamentos  no  SIMPAS  –  Materiais 
Diversos

No que se refere ao controle exercido sobre a entradas de materiais, verificou-se a 
intempestividade de registro  no  SIMPAS de diversos itens  constantes  das notas 
fiscais.

c)   Intempestividade  na  Realização de  Lançamentos  no SIMPAS –  Itens  de 
Farmácia

Os registros  diários  da  saída  dos  medicamentos  não  são  feitos  diretamente  no 
SIMPAS, mas, manualmente, em documento à parte e os respectivos lançamentos 
no citado sistema apresentam uma defasagem de, pelo menos, 10 dias, fato que 
impossibilita  a  verificação  diária  de  estoque  e  prejudica  o  planejamento  de 
aquisições da Unidade.

d) Impropriedades nas Instalações Físicas da Farmácia

Verificou-se  que  o  espaço  disponível   para  a  Farmácia  armazenar  produtos 
comprados  em  maior  volume  está  bastante  aquém  da  necessidade  existente, 
provocando  o  armazenamento  inadequado  das  caixas  de  soro  e  outros 
medicamentos, as quais são mantidas em um local improvisado, em contato direto 
com o chão e a umidade e próximo ao depósito de lixo da Unidade. Além disso, a 
área  interna  do  depósito  encontra-se  utilizada  além  da  sua  capacidade  ideal, 
dificultando a circulação de pessoas e objetos e a realização de sua limpeza.
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e) Guarda Indevida de Bens Patrimoniais Inservíveis

A Auditoria observou a existência de diversos bens permanentes inservíveis,  nas 
dependências do Hospital, contrariando a legislação pertinente ao assunto, os quais 
deveriam  ser  relacionados  para  posterior  remessa  ao  Almoxarifado  Central  do 
Estado, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração do Estado da Bahia 
(SAEB). 

f) Bens Permanentes em Estado Precário

Constatou-se o péssimo estado de conservação de bens permanentes, alocados em 
diversos  setores  da  Unidade,  a  exemplo  de  camas,  mesas  para  refeição  e 
condicionadores de ar, desatendendo à   Lei nº 2.322/1966 que regulamenta esta 
matéria.

g) Falta de Pagamento de Licenciamento de Veículos

Registrou-se a existência de oito veículos  circulando em situação irregular, face à 
falta  de pagamento  de licenciamento  e multas,  contrariando o que estabelece o 
Código Nacional de Trânsito, Lei Federal nº 9.503/1997, nos seus artigos 130 e 133. 

h) Impropriedades Referentes à Lavanderia

Do  exame  realizado  pela  Auditoria,  constatou-se  as seguintes  impropriedades 
relativas  a  este  equipamento,  que  desatendem  aos  dispositivos  constantes  dos 
Manuais  de  Prevenção  e  Controle  de  Infecção  Hospitalar/ANVISA/2001  e  de 
Lavanderia Hospitalar/MS/2007: maquinário em situação precária e em alguns casos 
sem  condição  de  funcionamento  comprometendo  o  processo  de  desinfecção  de 
roupas;  ausência  de  contrato  de  manutenção  preventiva  e/ou  corretiva  dos 
equipamentos; estrutura física ultrapassada e deficiente; falta de pias para lavagem 
das  mãos,  restando  prejudicada  uma  importante  medida  relativa  à  prevenção  da 
transmissão  de  doenças;  ausência  de  centrifugadores  (servidores  que  retiram  as 
roupas das máquinas e das centrífugas), sendo as mulheres que realizam a produção, 
responsáveis  por  retirar  as  roupas  das  máquinas,  manipulando  peso  excessivo; 
inexistência  de local  adequado para a guarda dos produtos químicos, carrinhos de 
transporte  e  botas,  cuja   a  estocagem é feita  dentro  da própria  área de lavagem; 
realização da limpeza dos carrinhos na mesma área de lavagem e desinfecção de 
roupas, podendo gerar contaminação por bactérias vindo a prejudicar os pacientes; 
falta de espaço específico para homens e mulheres, de armários para a guarda dos 
pertences dos servidores, de divisão para o escritório da gerência da lavanderia, de 
banheiros e vestiários, de cadeiras e armários para roupas.
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i) Deficiências na Execução de Serviços de Higienização

Observou-se  a  existência  de  registros  no  Livro  de  Ocorrências  do  Setor  de 
Higienização, nos  meses  de  janeiro  a  junho de  2012,  de  situações  relativas  ao 
negligenciamento e até mesmo precariedade da limpeza nos compartimentos da 
Unidade, ausência de coleta de lixo e falta de higiene dos baldes, esquecimento de 
cadáveres em alguns setores e no necrotério e expurgos encontrados sem a devida 
limpeza  e  organização.  Ademais,  o  depósito  de  lixo  não  possui  tamanho  nem 
estrutura adequados para coletar a grande quantidade de resíduos gerados, além de 
não existir área específica para a higienização dos carros de transporte de lixo e 
esgotamento canalizado, descumprindo às  Normas Brasileiras de Regulamentação 
nos 12.810/1993  e  14.652/2001  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas 
(ABNT)  e a  Resolução RDC nº  306/2004,  de  07/12/2004,  que dispõem sobre  o 
Regulamento Técnico para Gerenciamento de Serviços de Resíduos de Saúde.

j)  Impropriedades  Referentes  ao  Processo  de  Controle  e  Prevenção  de 
Infecção Hospitalar (CCIH)

Constatou-se impropriedades relativas à CCIH, assim como, também, referentes ao 
processo de controle de infecção hospitalar, conforme segue: deficiência quantitativa 
de  membros  na  citada  Comissão,  implicando  a  falta  de  participação  de 
representantes  de setores  do Hospital,  fato  que desatende ao estabelecido pela 
Portaria  nº  2.616/1998,  da  ANVISA,  que  determina  normas  para  organização, 
implantação e execução do programa de controle de infecção hospitalar;  falta de 
implementação  de  importantes  medidas,  tais  como:  garantir  estrutura  básica 
adequada para higienização das mãos dos funcionários e clientes, com a instalação 
de pias, papel toalha, sabão e lixeira com pedal em todos os setores, clínicas e 
enfermarias,  com fornecimento  contínuo  de  sabão  líquido,  papel  toalha  e  papel 
higiênico  e  adequar  as  torneiras  da  UTI  Neonatal,  substituindo  por  torneiras 
acionadas por pressão ou vapor. Ademais, de acordo com o resultado constatado no 
processo  de  “Autoavaliação  Hospitalar”,  restou  evidenciada  a  necessidade  da 
realização  de  mais  investimentos  para  a  qualidade  e  prevenção  de  infecções 
hospitalares,  como,  por  exemplo,  o  funcionamento  da  Comissão  de  Farmácia  e 
Terapêutica,  a  adequação  da  CCIH,  garantia  de  uso  contínuo  de  artigos  de 
prevenção  de  IH,  a  capacitação  dos  profissionais  no  controle  das  infecções 
hospitalares e a adequação da estrutura física do Hospital.
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k) Graves Impropriedades Relativas às Instalações Físicas do HGCA

A inadequação  das  instalações  físicas  é  observada  na  maioria  dos setores  do 
Hospital. Constata-se a existência de diversas fissuras e infiltrações nas paredes e 
no  teto,  principalmente  nos  banheiros  das  enfermarias  das  Clínicas  Cirúrgica  e 
Médica, decorrentes das condições precárias do telhado que permitem a ocorrência 
de alagamentos em vários setores, fato que motivou a emissão de vários ofícios 
endereçados ao nível  central,  além da presença de grande quantidade de mofo. 
Ademais, ressalta-se as precárias condições das UTIs, destacando-se o leito nº 43, 
da  UTI  II,  interditado  por  causa  das  infiltrações.  Agravando  a  situação  exposta, 
registra-se  a  exposição  e/ou  inadequação  de  tubulações  de  água  e  de  esgoto, 
existentes em diversas dependências das áreas interna e externa do Hospital, além 
da precariedade existente nas instalações elétricas que, além de envolverem riscos, 
são incapazes de suportar  a utilização de equipamentos novos,  necessários aos 
trabalhos desenvolvidos pela Unidade. Alguns aparelhos já sofreram danos. Alie-se 
a  isso  o  fato  de  que,  havendo  falta  de  energia,  os  quatro  geradores  de  que  a 
Unidade dispõe são insuficientes para atender à demanda de todos os setores do 
Hospital. Tal situação colaborou  para a DIVISA não liberar o Alvará Sanitário, sendo 
o último emitido em 28/12/2005.

l)  Impropriedades  Referentes  ao  Serviço  de  Arquivo  Médico  e  Estatística 
(SAME) 

Cabe  registrar  as  condições  inadequadas  de  funcionamento  e  arquivamento  do 
SAME, tendo em vista a existência de graves impropriedades, a seguir relacionadas:
• espaço insuficiente para a guarda de prontuários;
• arquivo  abarrotado  dificultando  a  localização  de  prontuário  de  determinado 

paciente;
• ambiente  inadequado  para  conservação  dos  prontuários,  devido  a  falta  de 

climatização;
• iluminação precária;
• porta lateral com a fechadura danificada;
• uso de galpões cobertos com telhas de amianto, que não oferecem  condições 

ideais  de  armazenamento  face  à  ocorrência  de  infiltrações  e  a  ausência  de 
ventilação suficiente. 
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m) Não Liberação do Alvará da Vigilância Sanitária (VISA)

Conforme  já  mencionado  o  último  alvará  sanitário  foi  emitido  em  28/12/2005. 
Durante  visita  realizada  pela  VISA no  período  de  06  a  10/03/2012,  este  órgão 
fiscalizador, decidiu por não liberar o referido alvará, face às graves irregularidades 
existentes. Algumas delas estão relacionadas a seguir: banheiros das enfermeiras e 
de funcionários sem recursos para higiene das mãos (ausência de papel toalha e 
sabão liquido e/ou dispensadores de papel e sabão); testes de conformidade dos 
equipamentos realizados em janeiro de 2011 apresentando não conformidades no 
aparelho de RX - sala 2, no aparelho de mamografia, em 2 aparelhos móveis de RX 
e  no  tomógrafo,  segundo  laudo  do  físico;  Técnica  de  Radiologia  atuando  sem 
dosímetro; tomógrafo quebrado; duas caixas para curativos com prazo de validade 
expirado e existência de solução de formol colocada em recipiente improvisado e 
sem  identificação  completa;  arquivo  de  prontuários  dispostos  na  área  de 
armazenamento  de  produtos  de  limpeza  e  insumos;  secagem  de  materiais  no 
corredor de acesso da CME, próximo à área suja, onde está localizado o ponto de ar 
comprimido;  materiais  estéreis  não  estão  sendo  identificados  corretamente  com 
número do lote, validade, tipo de instrumental e responsável pelo procedimento da 
esterilização; pia para higiene das mãos quebrada, vedada com plástico, no Centro 
Cirúrgico;  instalações  hidráulicas  e  elétricas  necessitando  de  manutenção;  na 
Farmácia,  a  higienização  da  mãos  dos  manipuladores  da  individualização  dos 
medicamentos é realizada no sanitário; ausência de avaliação de risco de incêndio 
realizado pelo Corpo de Bombeiros; equipe de CCIH em desacordo com a Portaria 
nº  2.616/1998  e  sem  portaria  de  constituição  atualizada;  falta  de  médico 
infectologista considerando a complexidade do hospital; ausência de ponto de água 
para lavagem da área de deposição dos cadáveres.

n) Impropriedades Relativas ao Funcionamento do Ambulatório e do Centro 
Cirúrgico

A análise de indicadores relativos às cirurgias realizadas, no período examinado, 
evidenciou que  a maioria delas são de emergência, evidenciando o atendimento a 
acidentados,  feridos  e  a  outros  pacientes  que chegaram ao Hospital  em estado 
grave e revelando, principalmente, a existência de uma demanda eletiva reprimida e 
que se transforma, por isso, em emergencial, provocando custos mais altos e maior 
permanência.  Ademais,  registrou-se  que  das  07  salas  de  cirurgia  existentes  na 
Unidade, apenas 05 encontram-se em funcionamento para todas as especialidades 
atendidas no HGCA, além de não existir sala de pós-operatório, de forma que os 
pacientes  se  recuperam da  anestesia  em macas  localizadas  nos  corredores  do 
Centro Cirúrgico. 
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No que se refere ao Ambulatório, registram-se péssimas condições de trabalho e de 
acomodação dos pacientes, que se traduzem pela quantidade insuficiente de salas 
de consulta, pela existência de mobiliário antigo e inadequado, pela constatação de 
portas quebradas e algumas arriadas, por armários de pias com a fórmica solta, por 
basculantes  faltando  vidros  e  necessitando  de  limpeza,  pelo  teto  denotando  a 
presença de mofo devido a problemas de infiltração e pela interdição do sanitário 
feminino.

o) Indicadores Hospitalares em Desacordo com a Legislação

Foram analisados três indicadores hospitalares referentes ao período de janeiro a 
junho de 2012, no que tange à avaliação do funcionamento do Hospital como um 
todo,  comparando-os  com  os  parâmetros  estabelecidos  pelos  textos  legais  que 
regulamentam  a  matéria  e  tomando  como  base  as  informações  constantes  no 
Relatório de Prontuário do Hospital. Concluiu-se que os três indicadores estão em 
desacordo com a legislação pertinente ao assunto. A Taxa de Ocupação Hospitalar 
(TOH) encontra-se acima do limite estabelecido pelo MS, indicando a ocorrência de 
superlotação e demonstrando a existência de uma demanda reprimida. A elevada 
média  de  9,13  dias  no  que se  refere  ao  Tempo Médio  de  Permanência  (TMP), 
provoca  a  indisponibilidade  de  leitos  e  vem  a  prejudicar  o  grande  número  de 
pacientes que aguardam a oportunidade de serem operados. Por sua vez, a Taxa de 
Mortalidade Geral Hospitalar (TMGH)  evidencia uma deficiência na qualidade dos 
serviços de saúde prestados aos seus usuários. 

p) Notícias Veiculadas na Mídia

A Auditoria  constatou,  mediante  apuração  dos  fatos  referentes  a  três  notícias 
veículadas na mídia, durante o período da inspeção, que as situações relatadas na 
imprensa, se encaixam no contexto das observações feitas durante visitas efetuadas 
por auditores deste Tribunal às principais Unidades da rede hospitalar estadual, em 
2011, e também no HGCA em 2012, no que tange ao descaso com a população, 
refletido  no  acúmulo  de  pacientes  nos  seus  corredores,  além  de  falta  de 
profissionais,  medicamentos  e  sérios  problemas estruturais  que comprometiam o 
funcionamento dos hospitais e, consequentemente, a saúde da população.
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Face ao exposto, esta Auditoria, com base no que dispõe o artigo 166 do Regimento 
Interno deste Tribunal sugere:

a) notificar ao Exmo. Senhor Secretário da Saúde,  Dr.  Jorge José Santos Solla, 
sobre as graves impropriedades constantes deste Relatório, para que providencie 
junto aos órgãos competentes de sua pasta, viabilizar os meios capazes de saná-
las;

b) notificar a responsável pela Unidade Hospitalar, Dra. Iraci Leite da Silva, para que 
apresente  as  justificativas  cabíveis  e  adote  as  providências  necessárias  ao 
cumprimento da lei e dos demais princípios jurídicos.

2ª CCE, Gerência 2-C, 08 de novembro de 2012.

GONÇALO DE AMARANTE SANTOS QUEIROZ
Analista de Controle Externo
Gerente de Auditoria

FRED SANTANA SAMPAIO
Analista de Controle Externo
Líder de Auditoria
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