CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANALISE DA VISTA NA UBS
TRÊS COQUEIROS

2017
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VISITA IN LOCO Nº: 003/CGM/2017.
DATA
: 29/11/2017 AS 09:00 HS
OBJETO
: VISITA TECNICA NA UBS TRÊS COQUEIROS
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 Três Coqueiros, 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 Três Coqueiros a UBS Três
Coqueiros, e seu funcionamento.

3.

SALA DA ENFERMEIRA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE - Iniciamos a visita
na sala que não é apropriada para essa função, está muito desorganizada, com
materiais diversos dispersos em toda a sala. (foto no anexo I)

4.

SALA DE OBSERVAÇÃO - O próximo local a ser verificado foi a enfermarias, onde
os pacientes ficam de observação, que também não é apropriada, com muito mofo no
teto devido à falta de ventilação do local, materiais diversos espalhados, mobiliário
não compatível com o local, limpeza precária, muito suja o local. (foto no anexo I).

5.

SALA DE CURATIVOS – Nessa sala também não apropriada com materiais distintos,
na sala, lixo que não é recolhido há muito tempo, sala muito suja, medicamentos
expostos sem controle, falta de organização. (foto no anexo I)

6.

SALA DESTINADA A DENTISTA – Sem materiais relacionados ao setor, muita
sujeira, mofo, pia danificada o sifão de esgoto, materiais abandonados, usada como
deposito. (foto no anexo I)

7.

BANHEIROS – todos os banheiros da unidade, muito sujo, sem limpeza adequada,
lixo não recolhidos a dias, mal cheiro. (foto no anexo I)
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8.

SALA DO MÉDICO – Estava até organizada, mas faltava limpeza no local, não foi
encontrada uma pia para a lavagem das mãos dentro do consultório só tem os dispense
de papel e sabão. (foto no anexo I).

9.

MEDICAMENTO DA SALA DE CURATIVOS – Na estante da sala de curativos os
medicamentos estão expostos sem organização, não encontramos medicamentos
vencidos. (foto no anexo I)
9.1 - Verificou-se que o lixo está sem tampa risco de contaminação dos materiais.
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COZINHA – A cozinha da unidade da UBS, estava com muita desordem, sujeira em
todos os cantos, fogão muito sujo, pia suja, o chão sujo a muito tempo, botija de gás
no interior, o que não é recomendado. (foto no anexo I).

11.

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
medicamento, em análise na estante encontramos medicamento vencido.
11.1 – Ao analisarmos os por amostra de alguns medicamentos encontramos a
seguinte situação.
Medicamento
Fita para medição de Glicose no sangue

Data de Validade
Observação
18/08/2017
Vencida (06 cx)

*(foto anexo I – Farmácia)
11.2 – Notamos que devido a falta de sistema de entrada dos medicamentos, não existe
controle de vencimento, nem de estoque nas prateleiras.
11.3 - Caixa com produtos hospitalar no chão, mal acondicionamento. (foto no anexo
I).
12.

SALA EXPURGO - Nessa sala encontramos vários medicamentos vencidos, a sala e
de livre acesso, além de outros materiais contaminantes.
Medicamento
Tenolon 50mg
Cloridrato de Metformina
Cloridrato de Metformina
Cloridrato de Ramitidina ampola 2ml
Bepeben (pó)
Renapril
Decnazol
Prednisona 5mg
Levonorgestrel etinilestradiol
Levonorgestrel etinilestradiol
Kit Papanicolau

Data de
Validade
09/2017
10/2017
12/2016
09/2017
09/2017
09/2017
09/2017
9/2017
10/2017
10/2017
04/2017

Observação
01 caixa, 19 cartela 14 comprimidos.
38 cartelas, 10 comprimidos
02 cartelas, 24 comprimidos
43 ampolas
12 frascos
19 cartelas, 10 comprimidos
12 cartelas, 10 comprimidos
06 cartelas, 20 comprimidos
25 cx, 63 comprimidos
4 cx fechada c/ 36 cx, 63 compr
12 kits

(foto no anexo I)
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12.1- No mesmo ambiente havia kit de teste rápido usado contaminante em uma caixa
aberta. (foto no anexo I).
12.2 – A pia do local esta sem o sifão de esgoto e sem a válvula. (foto no anexo I)
13.

PRÉDIO- PÁTIO- ESTRUTURAS – De um modo geral o prédio da UBS Três
Coqueiros, se encontra bem em sua estrutura, mas necessitando sempre de melhorias e
manutenções.
13.1 O pátio necessita de limpeza urgente, acumulo de sujeiras (papel, plásticos) e
muito mato crescendo nessa época de chuva.
13.2 Luminárias da frente sem bocal e lâmpada.
13.3 Algumas lâmpadas queimadas nas salas da UBS.
13.4 Poço Semi-artesiano necessita ser construído em alvenaria uma proteção com
grade onde se possa usar cadeado.
13.5 Algumas pias com problemas no sifão derramando a agua no chão.
13.6 Banheiros da frente ao público sem agua.
13.7 É necessário colocar proteção para que as portas dos banheiros da frente não bata
e quebre a vidraça.

14.

Não encontramos a escala dos servidores, com horário, datas visível na recepção para
que toda a população possa acompanhar e fiscalizar.

2 - OUTROS RELATÓRIOS

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
Três Coqueiros, em comprimento as medidas necessárias de acompanhamento técnico,
objetivando assegurar o funcionamento e os serviços prestados a população resolve:
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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 Três Coqueiros, banheiros,
sala de atendimento, cozinha, entre outros departamentos;
IV – Recomendar limpeza no pátio da unidade UBS Três Coqueiros, 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 proteção entre as portas dos banheiros e a vidraça da
frente;
X – Recomendar a construção de proteção para o poço Semi-artesiano;
XI – Recomendar o funcionamento e utilização do programa HÓRUS, no prazo de 60
(sessenta) dias, na UBS Três Coqueiros;
XII – Recomendar a fixação do quadro de trabalho/plantão visível a toda população;
XIII – Recomendar o descarte correta dos medicamentos vencidos;
XIV – Recomendar o descarte correto dos lixos hospitalar;
XV – Recomendar substituição de lâmpadas queimadas, torneiras com problemas,
válvulas das pias com defeitos, encanamento de escoto com vasamento;
XVI – Recomendar a instalação de uma válvula e sifão na sala de Expurgo na pia onde
não tem, 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 melhor armazenamento de todos os medicamentos, seus controle
de data de validade, e controle de entrada e saída;
XIX - Será encaminhada cópia desse relatório ao prefeito.
XX - Anexo I relatório fotográfico.
XXI – Recomendar a publicação das Escalas dos servidores com horário e datas.

Campo Novo de Rondônia, 06 de dezembro de 2017.
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ANEXO I

UBS TRÊS COQUEIROS

SALA DA ENFERMEIRA

SALA DE OBSERVAÇÃO

SALA DE CURATIVO

SALA DE CURATIVO
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SALA DA DENTISTA

SALA DA DENTISTA

BANHEIROS

BANHEIROS

SALA DO MÉDICO

SALA DO MÉDICO – FALTA LAVATÓRIO

FITA MEDIÇÃO DE GLICOSE VENCIDA
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MEDICAMENTOS VENCIDOS
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PROBLEMAS ESTRUTURAIS E FALTA DE MATERIAL NA UBS
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