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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Visita à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 09/02/2021

No dia 09/02/2021, a equipe da Comissão Técnica de Acompanhamento e
Avaliação - CTAA, nomeada no dia 29/01/2021 sob PORTARIA Nº 512, DE 20 DE
JANEIRO DE 2021, com efeitos administrativos a partir de 01 de janeiro de 2021,
realizou a primeira visita a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Conselheiro
Paulino com o objetivo de conhecer suas instalações físicas, funcionários e
processos diários, conforme estabelecido em Contrato de Gestão nº 162/2019.

Em primeiro momento, a equipe, dos quais se fizeram presentes Morena
Barbosa, Julio Turque e Pierre Gripp, foi recebida pelo Diretor Geral Ivo Dutra e
alguns funcionários da empresa Viva Rio, que nos relataram sobre a rotina da
Unidade e desafios enfrentados.

Dentre as demandas apresentadas pelo Diretor Geral da Unidade e o Diretor
da Enfermagem, estão:

1) Certificação de Aprovação do Corpo de Bombeiros/Defesa Civil;
2) Plano de Emergência e Sinalização e treinamento para funcionários;
3) Aquisição de aparelhos de ar condicionado devido ao fato de que parte dos

aparelhos das instalações não está funcionando;
4) Falta de dispositivo no Contrato que preveja a aquisição ou reposição de

bens;
5) Dieta enteral e equipo não estão previstos em contrato e eventualmente

aparecem pacientes com essa necessidade. É necessário aguardar o Hospital
Municipal de referência Raul Sertã enviar tais demandas, o que não é um processo
rápido.

Visitando a Unidade, percebemos que a mesma encontrava-se em bom
estado de conservação e limpeza, com algumas ressalvas:

1) A área de acolhimento infantil está com o piso cedendo e encontra-se
interditada há vários dias, necessitando ser reparada urgentemente;

2) A Placa de lona da entrada da Unidade rasgou e encontrava-se caída do
painel após fortes chuvas. O Diretor Geral relatou que estava fazendo cotação com
empresas para que uma nova fosse colocada o mais breve possível;
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3) Alguns setores estão com aparelho de ar condicionado funcionando, como
laboratório, sala de descanso, sala vermelha, por exemplo, entretanto, apesar do
relato do Diretor Geral de que esses aparelhos passem por manutenção, é
necessário que haja uma regularidade de vistorias e controle de limpeza desses
equipamentos; outros setores encontram-se com os aparelhos de refrigeração
quebrados, necessitando de novos;

4) Os funcionários da empresa Viva Rio ainda não possuem uniforme,
conforme já mencionado em relatório de prestação de contas de Dezembro/2020;

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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Placa de lona da entrada da Unidade rasgada

Outro ponto levantado pela equipe da CTAA foi com relação a pesquisa de
satisfação. Conversando com a Assistente Social presente no momento e o Diretor
Geral, verificamos que existem 2 (dois) tipos de pesquisa na Unidade:

- uma pesquisa é distribuída diariamente pelas Assistentes Sociais para todos
os pacientes internados na Unidade para responderem questões (vide anexo 1).
Entretanto, avaliamos, em conversa, que a pesquisa pode ser reavaliada, ou seja,
critérios podem ser incluídos, como avaliação da Alimentação, por exemplo. Além
disso, também em conversa, detectamos que um mesmo paciente pode responder a
pesquisa de satisfação mais de uma vez, ou seja, todos os dias em que permanecer
na Unidade;

- existe uma outra pesquisa, na área de atendimento (vide anexo 2), em um
totem, que também mede o grau de satisfação em relação ao serviço prestado pela
UPA, que fica disponível para qualquer um que deseje respondê-la, podendo
também ser respondida mais de uma vez por uma mesma pessoa.

Conversando com a Assistente Social, o Diretor Geral e funcionários da Viva
Rio, foi informado que a pesquisa entregue aos pacientes foi formulada pela
Prefeitura há alguns anos e desde então vem sendo aplicada na Unidade. A outra
pesquisa, do Toten, é uma pesquisa padrão estabelecida em Contrato e formulada
pela empresa Viva Rio.

Nesse mesmo totem na área de atendimento existe também uma “pesquisa”
de Ouvidoria que vai direto para esta área da Prefeitura.

Da Pesquisa de Satisfação
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Diante do exposto e das informações enviadas a esta comissão mensalmente
através dos documentos de prestação de contas, avaliamos que seja necessário:

1) Avaliação da necessidade de duas pesquisas semelhantes, porém
aplicadas de maneiras distintas;

2) Reformulação das pesquisas, quanto ao objeto a ser avaliado;
3) Trabalho/campanha de incentivo pela equipe da Unidade para que haja um

quantitativo expressivo de respondentes à Pesquisa de Satisfação.

Nesse primeiro contato, a Comissão conseguiu fazer tais levantamentos e os
usará como base para que haja recomendações de melhoria onde for cabível e de
acompanhamento contínuo para futuras visitas à Unidade.

Esta comissão recomenda que medidas urgentes sejam tomadas com relação
a/ao :

1) Conserto imediato da área de acolhimento infantil visto que o espaço
encontra-se inderdidato com problemas no piso;

2) Conserto da lona na entrada da Unidade;
3) Contratação de serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado

e/ou aquisição de novos, se necessário;
4) Aquisição imediata de uniformes para os funcionários da empresa Viva Rio;
5) Apresentação de certificados e registros de:
a) controle de pragas;
b) potabilidade/higienização do reservatório de água;
c) limpeza do ar condicionado;
d) recolhimento de resíduos, inclusive do infectante;
e) calibração e registro de equipamentos médicos.
6) Nomeação imediata de fiscais de contrato a fim de que haja maior e melhor

acompanhamento e controle das ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário para regular as faltas ou defeitos
observados.

Nova Friburgo, 15 de fevereiro de 2021

Júlio Cezar Maia Turque
Matr:207.264

Morena André Barbosa dos Santos
Matr:115.270

Pierre Gripp Gibaja
Matr:299.503

Considerações Finais



ANEXOS

Anexo 1 - Pesquisa de Satisfação (UPA - NOVA FRIBURGO)

Anexo 2 - Pesquisa de Satisfação (01/01/2021 a 31/01/2021)






