CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANALISE DA VISTA NA UBS
RIO BRANCO

2017
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VISITA IN LOCO Nº: 004/CGM/2017.
DATA
: 29/11/2017 AS 14:00 HS
OBJETO
: VISITA TECNICA NA UBS RIO BRANCO
ÓRGÃO
: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ASSUNTO
: ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO

CONTROLADOR GERAL
TECNICO DE CONTROLE
TECNICA DE CONTROLE
AUXILIAR DE CONTROLE

: Márcio da Costa Murata
: Talles Eduardo dos Santos
: Priscila Santos de A. Costa
: Cristian Wagner Madela

1- DA VISITA TÉCNICA

1.

O objetivo e verificar “IN LOCO” o funcionamento da UBS Rio Branco, em todos os
setores como: Estrutura estoque de medicamento, distribuição de medicamento,
validade dos medicamentos, depósitos, e outros setores como limpeza, cozinha e
predial.

2.

Nessa visita “IN LOCO”, foi realizada no Distrito Rio Branco a UBS Rio Branco, e
seu funcionamento.

3.

SALA DE CURATIVOS – Nessa sala também não apropriada com materiais distintos,
na sala, lixeira sem tampa, medicamentos expostos sem controle, falta de organização.
3.1 - Falta de armário para melhor acondicionar os materiais exporto na pia. (foto no
anexo I).

4.

SALA DESTINADA A DENTISTA – Ultimamente sendo usada como depósito de
materiais diversos como: colchão, roupas sujas, sapatos e meias, capacetes, cadeira de
roda, cadeira da triagem, medicamentos diversos, copos descartáveis. (foto no anexo I)
4.1 – Cadeira odontológica foi desconectada e empurrada sem critério para o canto da
sala, com muita sujeira, e materiais diversos em cima, a instalação da agua e do
compressor de ar, com aparência de danificada pelo mau uso da sala;
4.2 – Raios-X está com muito pó, com aparência que não esta sendo cuidado como a
necessidade manda, não sabemos se funciona; (Em Anexo Foto de 2016 e atual 2017)
4.3 – Em 2016 essa sala estava toda equipada funcionando perfeitamente e atendendo
a população. (Em Anexo Foto de 2016 e atual 2017)

5.

BANHEIROS – todos os banheiros da unidade, muito sujos, sem limpeza adequada,
lixo não recolhidos, mau cheiro. (foto no anexo I)
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6.

SALA DO MÉDICO – Estava até organizada, necessita realizar manutenção na parede
com infiltração; (foto no anexo I).

7.

MEDICAMENTO DA SALA DE CURATIVOS – Na estante da sala de curativos os
medicamentos estão expostos sem organização, dificuldades de ver os vencimentos,
não encontramos medicamentos vencidos. (foto no anexo I)
7.1 - Verificou-se que o lixo está sem tampa risco de contaminação dos materiais.
7.2 – Soro para preparação aberto sem data de abertura.

8

COZINHA – A cozinha da unidade da UBS, verificando utiliza-se para todos os fins,
para cozimento de alimentos, guarda de produtos diversificados na geladeira sem
controle adequado. (foto no anexo I).

9.

FARMACIA – Na visita da farmácia da UBS, notamos que falta controle de entrada e
de saída dos medicamentos, não encontramos controles para os medicamentos, sistema
com que possa pesquisar as entradas e saídas, nem as validades e lotes dos
medicamentos. (foto anexo I – Farmácia)
9.1 – Notamos que devido a falta de sistema de entrada dos medicamentos, não
existe controle de vencimento, nem de estoque nas prateleiras.

10.

PRÉDIO- PÁTIO- ESTRUTURAS – De um modo geral o prédio da UBS Rio Branco,
se encontra bem em sua estrutura, mas necessitando sempre de melhorias e
manutenções.
10.1 O pátio necessita de limpeza urgente, acumulo de sujeiras (papel, plásticos) e
muito mato crescendo nessa época de chuva.
10.2 Instalações de agua para bebedouro sem terminar exposto.
10.3 Algumas lâmpadas queimadas nas salas da UBS.
10.4 Poços sem tampa adequada necessita ser construída em alvenaria uma
proteção.
10.5 Varias Instalação elétrica aparente e com fios exposto.
10.6 Fossas cheias exalando mau cheiro;
10.7 Necessários trocar a porta de vidro quebrado urgente.
10.8 Realizar instalação do disjuntor da bomba de agua adequadamente.

2 - OUTROS RELATÓRIOS
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Considerando que, em 09 de fevereiro de 2017, no relatório de vistoria no HPP,
nº. 001/CGM/2017, recomendamos várias situações como limpeza adequada,
medicamentos vencidos, melhorias nas instalações, contratação de empresa para
recolhimento de lixo hospitalar e medicação vencida, providencias em melhoria nos
armazenamentos, distribuição e validade dos medicamentos, e a utilização do
programa HORUS.
Contudo as recomendações também são válidas por todos os setores da
Secretaria de Saúde, onde nem todas foram realizadas.

3 - DA RECOMENDAÇÃO

A Controladoria Geral do Município, após realizar visita “IN LOCO”
no UBS Rio Branco, em comprimento as medidas necessárias de acompanhamento técnico,
objetivando assegurar o funcionamento e os serviços prestados a população resolve:

I - Recomendar à senhora Secretária Municipal de Saúde Cléia Nogueira Cardoso a
tomas as providencia necessárias a partir da ciência deste;
II – Recomendar a correção dos apontamentos na visita técnica;
III – Recomendar limpeza adequada das estruturas da UBS Rio Branco, banheiros,
sala de atendimento, cozinha, entre outros departamentos;
IV – Recomendar limpeza no pátio da unidade UBS Rio Branco, como recolhimento
de plásticos, garrafas peti e limpeza dos matos;
V – Recomendar a utilização correta e limpeza da cozinha e seus equipamentos;
VI – Recomendar a manutenção do prédio onde há infiltrações e mofo;
VII – Recomendar instalação adequada do botijão de gás da cozinha;
VIII – Recomendar a retirada dos materiais das salas no qual não pertence ao local, e
armazenamento adequado;
IX – Recomendar instalação de nova vidraça porta da frente;
X – Recomendar a construção de proteção para o poço Tampa de comcreto;
XI – Recomendar o funcionamento e utilização do programa HÓRUS, no prazo de 60
(sessenta) dias, na UBS Rio Branco;
XII – Recomendar a fixação do quadro de trabalho/plantão visível a toda população;
XIII – Recomendar o descarte correta dos lixos;
XIV – Recomendar o descarte correto dos lixos hospitalar;
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XV – Recomendar substituição de lâmpadas queimadas, torneiras com problemas,
válvulas das pias com defeitos, encanamento de escoto com vazamentos;
XVI – Recomendar a instalação da sala do Dentista com todos equipamentos
funcionando, no prazo de 30 (trinta) dias;
XVII – Recomendar a instalação completa de pia e sistema de agua e esgoto no
consultório médico, no prazo de 30 (trinta) dias;
XVIII – Recomendar correção e instalação correta da rede elétrica e disjuntor da
bomba de água com proteção a acidentes, no prazo de 30 dias;
XIX – Recomendar que realize a instalação da farmácia, com relatórios de entradas e
saídas, e acompanhamento de validades em sala própria com chave, prazo de 15 (quinze) dias;
XX – Desativar a cozinha para preparação de alimentos, deixando somente para café,
chá;
XXI - Será encaminhada cópia desse relatório ao prefeito.
XXII - Anexo I relatório fotográfico.

Campo Novo de Rondônia, 06 de dezembro de 2017.

MARCIO DA COSTA MURATA
Controlador Interno
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ANEXO I

VISTA DO POSTO DE SAÚDE RIO BRANCO

SALA DE CURATIVO

SALA DE CURATIVO

SALA DO DENTISTA

SALA DO DENTISTA
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SALA DO DENTISTA – RAIOS-X

SALA DO DENTISTA – COMPRESSOR

SALA DO MÉDICO

SALA DO DENTISTA – INSTALAÇÃO DA CADEIRA

LIXO EM CIMA – COMPRESSOR

SALA DE CURATIVO

SALA DO MÉDICO - INFILTRAÇÃO
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FARMÁCIA

FARMÁCIA

BANHEIRO

ANTIGA FARMÁCIA

INSTALAÇÃO ELETRICA PRECÁRIA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PRECÁRIA
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COZINHA

LAVANDERIA

BEBEDOURO DE AGUA

FIAÇÃO EXPOSTA - BOMBA

AR CONDICIONADO SEM FUNCIONAR - RECEPÇÃO

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

FUNDOS DA UBS
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DIJUNTOR BOMBA DESENCAPADO

MESA DE PREVENTIVO

AR CONDICIONADO NÃO INSTALADO

MOSQUETEIROS DE CAMPANHA

VISTA DO FUNDO

PORTA QUEBRADA

ARMÁRIO DA MÉDICA
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