CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANALISE DA VISTA NA UBS
VILA UNIÃO

2017
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VISITA IN LOCO Nº: 006/CGM/2017.
DATA
: 14/12/2017 AS 09:10 HS
OBJETO
: VISITA TECNICA NA UBS VILA UNIÃO
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 Vila União, 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 UBS Vila União, e seu funcionamento.

3.

DO PRÉDIO EM GERAL – Há muitas goteiras por todo o prédio. Várias salas sem
luminosidade necessária, algumas com lâmpadas queimadas e outras sem lâmpada.
Faltam cadeiras para os funcionários e para pacientes. Torneira do banheiro com
vazamento.

4.

CORREDOR – A manutenção do extintor de incêndio passou do prazo. Vidro da
janela da frente quebrada.

5.

SALA MICROSCOPISTA – A sala é improvisada, não tem pia para higienização.
Falta material para higienização.

6.

SALA DA ENFERMEIRA – A CPU foi encaminhada para assistência técnica, porém
já tinha três semanas e não tinha chegado do concerto. Na geladeira foi encontrado
alimento junto com as vacinas. Vários reagentes para teste rápido na porta da geladeira
sem organização, não dá para saber se é para descarte ou para uso, pois haviam alguns
que estavam vencidos. Medicamentos encontrados vencidos:

7.



Kefalomax – 4 vidros – vencido em 11/17;



Fita de Glicose – 26 fitas – vencido em 08/17;

FARMACIA – Estrutura inadequada para armazenamento de medicamentos.
Medicamentos que deveriam ser retirados da UBS por estarem vencidos estavam
armazenados dentro da farmácia, tais medicamentos são:
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Lafepe paracetamol – 8 unidades – vencido em 09/2017;



Cloridrato de ambroxol – 2 unidades – vencido em08/2017;



Levonorgestrel etinilestradiol – 33 caixas com 3 blisters – vencido em 10/2017;



Azitromicina di-hidratada – 1 unidade – vencido em 11/2017;



Cloridrato de metformina – 1caixa com 40 blisters – vencido em 10/2017;



Tenolon atenolol – 2 caixas com 36 blisters – vencido em 09/2017;



Cloridrato de ranitidina – 45 ampolas – vencido em 09/2017;



Noretisterona – 2 cartelas – vencido em 08/2017;



Ácido acetilsalicílico – 8 comprimidos – vencido em 06/2017;

8.

SALA DE ATENDIMENTO – Era sala de atendimento odontológico, o equipamento
foi retirado, porém não estava dentro da UBS. Cabo de energia de onde estava a
cadeira odontológica não foi devidamente isolado. Ar condicionado quebrado, houve
tentativa de concerto, porém sem sucesso. Maca para paciente ficar em observação e
para o soro sem colchão. Pia sem encanação. Bebedouro quebrado com tombamento
2908.

9.

SALA DO MEDICO – No mostruário de remédios havia itens de perfumaria pessoal
do médico. Além de medicamentos de amostra grátis que não tem entrada nos dados
do município:


Oxcarb;



Trok-G;



Djavú;



Astro;



Zydema;



Tada Diario;



Tamiram;



Holmes H;



Betes glimepirida;



Pondera;



Musculare;



Piemonte;



Bup;



Betina;
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10.

Bup.

AREA EXTERNA – Falta limpeza no pátio. Caixas de esgoto abertas.

2 - DA RECOMENDAÇÃO

A Controladoria Geral do Município, após realizar visita “IN LOCO” no UBS Vila
União, 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
tomar as providências necessárias a partir da ciência deste;
II – Recomendar a correção dos apontamentos na visita técnica;
III – Recomendar limpeza adequada das estruturas da UBS Vila União, banheiros, sala
de atendimento, cozinha, entre outros departamentos;
IV – Recomendar limpeza no pátio da unidade UBS Vila União, prazo 10 (dez) dias;
V – Recomendar a manutenção do prédio onde há goteiras, prazo 10 (dez) dias;
VI – Recomendar a retirada dos materiais das salas no qual não pertence ao local, e
armazenamento adequado, prazo 10 (dez) dias;
VII – Recomendar o funcionamento e utilização do programa HÓRUS, no prazo de 30
(trinta) dias, na UBS Vila União;
VIII – Recomendar o descarte correta dos medicamentos vencidos, prazo 05 (cinco)
dias;
IX – Recomendar substituição de lâmpadas queimadas, torneiras com problemas,
válvulas das pias com defeitos, encanamento de esgoto com vazamento, vedar as encanações
não utilizadas, prazo 10 (dez) dias;
X – Recomendar melhor armazenamento de todos os medicamentos, seu controle de
data de validade, e controle de entrada e saída;
XI - Será encaminhada cópia desse relatório ao prefeito.
XII - Anexo I relatório fotográfico.

Campo Novo de Rondônia, 19 de dezembro de 2017.
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ANEXO I

GOTEIRAS NA PORTA DE ENTRADA

BANHEIRO

SALA MICROSCOPISTA

LAMPADAS QUEIMADAS

EXTINTOR

SALA MICROSCOPISTA
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SALA ENFERMEIRA

GELADEIRA DA VACINA

SALA ENFERMEIRA

FARMÁCIA – MEDICAÇÃO VENCIDA

GELADEIRA DA VACINA

SALA ENFERMEIRA – MEDICAÇÃO VENCIDA

FARMÁCIA
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SALA ATENDIMENTO

SALA ATENDIMENTO

SALA ATENDIMENTO

SALA MÉDICO – ARMÁRIO DE MEDICAMENTO

AREA EXTERNA

AREA EXTERNA
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