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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO O.S. nº 001/2021

Objeto da Inspeção:
Inspeção objetivando a verificação de climatização e conforto
térmico nas instalações do Hospital Municipal Raul Sertã sob
ordem de serviço nº 001/2021.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar, através de informações sobre o

Hospital Municipal Raul Sertã e seus respectivos registros fotográficos, a situação em que

se encontra a climatização e conforto térmico nas instalações do Hospital em

cumprimento a Legislação Sanitária.

2. ESCOPO

A inspeção baseou-se na verificação dos aparelhos de refrigeração de diferentes

setores do HMRS, a fim de inspecionar se os mesmos, distribuídos pelo Hospital, estão

em funcionamento e sendo utilizados conforme a Legislação sanitária pertinente.

Com o objetivo de compreender em que estado se encontravam os equipamentos ,

foi necessário conversar com os responsáveis de área, como o Coordenador do

Patrimônio de Saúde do HMRS, a responsável pelo laboratório do Hospital, dentre outros

funcionários que se encontravam no momento da inspeção, de modo a aumentar a

riqueza de detalhes sobre a climatização do mesmo.

3. DAS INFORMAÇÕES COLETADAS NA VISITAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL
RAUL SERTÃ

A visitação ao Hospital ocorreu em 08/01/2021, indo ao encontro do Diretor

Administrativo do HMRS para que o mesmo tomasse ciência da visita de inspeção da

equipe de Auditoria da Controladoria Geral do Município. No entanto, na parte da manhã,

o Hospital encontrava-se sem um responsável. Devido a esse fato, fomos ao encontro do
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Coordenador de Patrimônios da Saúde para que pudesse nos orientar sobre a situação

dos aparelhos de ar condicionado da Unidade auditada.

O mesmo nos relatou que existem diversos aparelhos distribuídos pelo Hospital,

em situações distintas: uns foram adquiridos através de obras de reformas de setores e

não estão individualmente registrados no patrimônio, outros estão sob comodato, alguns

estão patrimoniados. Tal diversidade de classificação dos aparelhos dificulta o controle de

contagem a fim de garantir informações fidedignas aos órgãos responsáveis pela

aquisição e manutenção de patrimônios . Questionamos ao Coordenador se havia um

levantamento sobre o estado desses aparelhos em cada setor do Hospital. Fizemos sua

respectiva listagem e a inspeção física nesses locais.

O Coordenador de Patrimônio também nos relatou que na data de ontem,

07/01/2020, a empresa TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS

BIOMEDICOS LTDA, responsável por fazer a manutenção e reparação de aparelhos

eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, acompanhada pelo

encarregado eletricista do Hospital, percorreram o local com objetivo de identificar os

problemas dos aparelhos. Foi emitido um laudo que, segundo o Coordenador Eletricista,

foi entregue a Nicole, atual Secretária de Saúde.

Nossa visita in loco, para verificar sobre o funcionamento desses aparelhos e

conversar com os profissionais do Hospital, detectou alguns pontos importantes:

1) Existem diferentes marcas e modelos de refrigeração instalados nos setores do

hospital como ar condicionado central e outros;

2) Cada setor do Hospital possui uma particularidade, como:

Traumatologia - o ar condicionado central não funciona;

Laboratório - existem 4 aparelhos de ar condicionado, 1 deles não está refrigerando,

e os outros 3 estão funcionando, entretanto, o maior deles, encontra-se com seu

transformador com armazenagem inadequada, sujeito a umidade, o que pode se tornar

um sério risco a sua funcionalidade. Além disso, a sala não é totalmente vedada, com

algumas saídas de ar, comprometendo o bom funcionamento do aparelho, que é

essencial para a atividade laboral de seus servidores, pois os mesmos trabalham com

equipamentos laboratoriais que necessitam de temperaturas ideais no ambiente. Existem
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também duas salas no laboratório, de repouso e atendimento, que não possuem aparelho

de refrigeração;

Medicação - possui 1 aparelho central e 1 instalado, e ambos não funcionam;

Repouso - as salas de repouso e descanso da equipe de saúde tem ar

condicionado, todas com aparelhos danificados;

Pediatria - as salas de pediatria e pediatria 2 tem ar condicionado central e

instalado que não funcionam;

Sala Médica - o aparelho não está funcionando;

Raio - X - o setor possui algumas salas com ar condicionado instalado, porém

apenas uma sala está com o aparelho de refrigeração funcionando;

Gesso - o ar condicionado instalado está em funcionamento;

Serviço Social - não possui ar condicionado;

Farmácia - possui 2 aparelhos de ar condicionado instalados, sendo um deles

funcionando com limitações, fazendo muito ruído e vazando água, e o outro, danificado.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Aparelho de refrigeração central da sala de
Traumatologia

Transformador do aparelho de refrigeração do
laboratório armazenado de forma inadequada
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Aparelhos de refrigeração da sala de Medicação Aparelho de refrigeração da sala de Repouso

Um dos aparelhos de refrigeração da sala de
atendimento do RAIO-X

Aparelho de refrigeração de uma das salas de
RAIO-X

Aparelho de refrigeração da sala de Farmácia Aparelho de refrigeração da sala de Farmácia
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Além das constatações sobre os aparelhos de ar condicionado, que se encontram,

em sua maioria, danificados, quebrados, com problemas de manutenção, dentre outros, é

importante salientar para a questão da estrutura elétrica do Hospital. Durante conversas

com os servidores do HMRS, foi relatado que já aconteceu sobrecarga da rede elétrica,

queimando aparelhos, desarmando outros, causando impacto na prestação dos serviços.

Existem aparelhos que só podem ser ligados se outros forem desligados devido a sua alta

carga elétrica, o que prejudica a execução de atividades que precisam ser executadas

simultaneamente.

É de suma importância atentar-se a questão elétrica da unidade, já que é de amplo

conhecimento que os aparelhos que são utilizados em unidades hospitalares, são, em sua

maioria, de grande porte, necessitando de capacidade elétrica elevada. Esse assunto já

foi abordado anteriormente na gestão do Hospital e existe o contrato nº087/2020 que trata

sobre a Padronização da Subestação Elétrica do HMRS.

Em consonância com as questões abordadas, faz-se necessário frisar que a

utilização dos equipamentos de refrigeração dentro das unidades hospitalares é essencial

para a saúde de trabalhadores e pacientes segundo a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA

COLEGIADA - RDC Nº. 63 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011, e evidenciada na Resolução

– RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. (I) através do item 7.5.1, no qual afirma que:
No atendimento dos recintos citados acima devem ser tomados os devidos cuidados,
principalmente por envolver trabalhos e tratamentos destinados à análise e erradicação de
doenças infecciosas, devendo portanto ser observados os sistemas de filtragens, trocas de
ar, etc. Toda a compartimentação do EAS estabelecida pelo estudo arquitetônico, visando
atender à segurança do EAS e, principalmente, evitar contatos de pacientes com doenças
infecciosas, deve ser respeitada quando da setorização do sistema de ar condicionado.

Desse modo, a aquisição e/ou manutenção de equipamentos de refrigeração para

o HMRS acaba se tornando uma prioridade em termos de saúde pública, agravado pelo

atual momento de Pandemia de Coronavírus, onde as unidades hospitalares estão mais

cheias e qualquer possibilidade de propagação de doenças infecciosas que possam ser

mitigadas por ações de agentes humanos precisam ser priorizadas.

CONCLUSÃO
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Diante das constatações realizadas na presente inspeção, esta Controladoria emite

as seguintes recomendações:

1) Faz-se urgente a contratação de serviço de manutenção dos aparelhos de

refrigeração do HMRS, levando em consideração que existem modelos e marcas distintas

e que todos precisam ser devidamente avaliados quanto ao seu funcionamento e caso

seja necessário, que os mesmos sejam repostos;

2) Que diante da necessidade de utilização de grande número de aparelhos de

refrigeração no Hospital, seja avaliada também a estrutura elétrica do mesmo, já que é

necessário que os aparelhos de ar condicionado funcionem dentro das condições ideais

de segurança e em conformidade com a Legislação Sanitária proporcionando um

adequado ambiente de trabalho para seus profissionais e bom atendimento ao cidadão;

3) Que haja regularização dos bens patrimoniais do Hospital Municipal Raul Sertã,

já que, devido a diferentes formas de aquisição desses bens, ocasionou-se um

descontrole do mapeamento dos mesmos.

Morena André Barbosa dos Santos
Auditora Técnica
Matr. nº 115.270

Kelle Barros Carvalho de Freitas
Contadora – Controladoria Geral
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