SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO DE VISTORIA 103/2018/PE
Razão Social: POLICLÍNICA MANOEL CALHEIROS
Nome Fantasia: POLICLÍNICA MANOEL CALHEIROS
Endereço: Rua 02, s/n
Bairro: Curado IV
Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE
Telefone(s):
Origem: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Data da fiscalização: 04/07/2018
Fiscais: Dr. Otávio Augusto de Andrade Valença CRM-PE:9863 e Dr. Silvio Sandro
Rodrigues CRM-PE:10319
1. CONSTATAÇÕES
1.1. Data da fiscalização 20 de junho de 2018
Otávio Augusto de Andrade Valença - médico fiscal
Não possui alvará da vigilância sanitária visível, Mas como é uma instituição pública não é
necessário esse alvará para o seu funcionamento.
Unidade de saúde referência para rede de atenção básica do município de Jaboatão servindo
como referência para o atendimento a determinads especialidades.
Oferece atendimento em clínica médica de adulto, Clínica Pediátrica, ginecologia,
reumatologia, ortopedia, Neurologia, gastroenterologia, endocrinologia, dermatologia,
urologia, ainda possuindo um CEO e serviço de psicologia.
Não possui plantão funcionário no horário de 7 às 17 horas de segunda a sexta-feira.
Faz dispensação de psicotrópicos com armários de chave.
Diretor-médico Rodrigo Carneiro - 16661.
1.2. Fomos recebidos por Luciana dos Anjos diretora administrativa da Policlínica
Natureza do serviço
Serviço público municipal, gestão pública, não possui ensino médico.
Serviço com abrangência municipal.
Atende exclusivamente SUS em horários diurnos 7-17 h, durante a semana.
Condições estruturais do ambiente
Apesar de não ser climatizado o ambiente oferece conforto térmico possuindo um ventilador
na recepção acesso à água e banheiros
A iluminação é suficiente para a realização de atividades
Ambiente oferece boas condições de Higiene e Limpeza
Instalações elétricas estão compatíveis com a Segurança do paciente.
Recentemente (20/3) a unidade sofreu incêndio criminoso prejudicando alguns dos ambientes
de atendimento que estão interditados em reforma.
1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUTURA
Possui sala de espera com cadeiras
Posso ir recepção e área para registro dos pacientes em balcão logo na recepção
Possui sanitários para os pacientes
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Não verificamos a presença de normas de limpeza nem citados adaptados a portadores de
necessidades especiais
Não verificamos a presença de animais sinantrópicos
Unidade é toda construída em terreno plano, adequados a necessidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais
Instalações prediais livres de trincas rachaduras mofos e infiltrações.
Dispõe de sinalização de acesso.
1.4. AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA UNIDADE
Não verificamos a presença de médicos nem outros servidores portadores de deficiência , na
instituição
Instituição possui instalações em terreno plano sem obstáculos
Banheiros com porta larga permitir o acesso de cadeirantes
Escala médica em anexo
Unidade está em área descoberta no Curado 4 atendendo populações do Curado 4 , curado
3 e Curado 2.
1.5. Farmácia com sistema Hórus implantado

Maioria da equipe médica é concursada havendo ainda dois contratos temporários.
Unidade não possui cardioversor nem ambulância contando com o SAMU para eventuais
emoções que se façam necessárias
Não possui sala de observação nem realiza a sedação mas no posto de enfermagem em
pessoas em uso de medicação ficam aguardando o resultado de exames e da resposta dos
medicamentos
Não possui internação
Médicos em formulário próprio encaminho pacientes a serviço dos mais complexos fazendo a
contra referência
Possuída espectros de todos os tamanhos descartáveis.
Possui uma cadeira de rodas que fica na recepção.
Na sua estrutura possui ao todo 13 consultórios ambulatórios e Quatro de odontologia
incluindo um escovódromo e dois compressores na estrutura.
1.6. Não realiza transferência de pacientes nem conta com leitos de retaguarda se
apanhando na UPA no caso de alguma necessidade de transferências.
2. IRREGULARIDADES
2.1. DADOS CADASTRAIS
2.1.1. Não dispõe de "Diretor Técnico": conforme Decreto nº 20931/32, Art. 28; e Resoluções
CFM de números 1342/91 e 2147/16
Jaboatão dos Guararapes - PE, 04 de julho de 2018.
________________________________

________________________________

Dr. Otávio Augusto de Andrade Valença

Dr. Silvio Sandro Rodrigues

CRM - PE: 9863
MÉDICO(A) FISCAL

CRM - PE: 10319
MÉDICO(A) FISCAL
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