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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO NA UPA DE CONSELHEIRO PAULINO

DATA: 13/05/2020

O Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo de acordo com as atribuições que
lhe é atribuída através das Legislações Vigentes do SUS e devido a PANDEMIA do
COVID-19 e principalmente pensando na prevenção e proteção dos Trabalhadores e
Trabalhadoras da Saúde que estão à frente desta crise enfrentando todas as
dificuldades e pensando em zelar e preservar a vida

A equipe composta pelos Conselheiros (as); Delma Caldas, Sandra Helena
Schuenck e Alexandre Vieiralves de Castro, a UPA é uma Unidade bem montada
com rotinas bem estabelecidas para condições de normalidades, a UPA não está
estruturado hoje para o enfrentamento da PANDEMIA do COVID-19 as suas rotinas
foram pouco modificadas e/ou adaptadas ao tempo de emergência Sanitária.
O fluxo hoje utilizado na UPA do paciente com síndrome gripal e inadequada:

a) A Entrada é comum para todos os pacientes, com sala de espera comum.
b) Não há acolhimento diferenciado é feito no mesmo lugar por uma mesma

servidora usando apenas mascara de proteção e na mesma cadeira.
c) Após a identificação da suspeita de síndrome gripal o paciente é protegido por

uma mascara e é conduzido para uma das (02) duas salas para atendimento
especifico.

d) Esse paciente é conduzido por todo o espaço da Unidade até as salas que
estão a aproximadamente 2,5 metros da sala de observação amarela para adultos.

e) As salas de atendimento são fechadas e sem ventilação natural
f) Se houver necessidade de internação até o contato com HMRS para o

mesmo paciente será encaminhado. Estima-se um tempo de permanência médio de
01 uma hora até o procedimento da transferência, ficando o paciente esse tempo na
área isolada.
Hoje a UPA dispõe de leitos de observação: 03 em Pediatria 06 adultos e 04 na área
vermelha. Para os pacientes não COVID-19.
A chamada área vermelha dispõe na vistoria de 04 leitos com 03 respiradores sendo
02 adultos e 01 pediátrico, 04 monitores multiparamentro e 02 desfibriladores.
Observa-se uma boa organização de leitos, roupas e materiais.
A Administrativa informa disponibilidade sem restrição conforme a necessidade, os
EPI’s capote impermeável, máscara cirúrgica e N95, avental, luvas de
procedimentos. Há relatos de profissionais da Unidade que a disponibilização é
restrita a um quantitativo diário que consideramos inadequado (ex: 02 máscaras por
24 horas por profissional).
Hoje a Unidade tem 17 profissionais de Saúde afastados por suspeita de COVID-19
Os testes rápidos para COVID-19 não são disponibilizados O Kit’s para swab
nasal/oral por PCR são remetidos pelo o HMRS/SMS, com reserva mínima. No
momento da fiscalização, havia apenas 01 Kit’s de reserva.
O Laboratório de Analise é bem estruturado e com capacidade instalada para
execução de bom rol de exames.
Chama atenção para não disponibilização do Teste rápido para H1N1, importante
para o diagnostico diferencial com a por COVID-19.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
Rua Augusto Cardoso, 62 – Centro – CEP: 28610-050 – Tel.: (22) 2543-6292 e-mail:cmsnf.rj@yahoo.com

O CENTRO de Triagem da UPA esta sendo montado na área de estacionamento,
isto é fora da Unidade. A informação repassada é de que todo Projeto e mantido e
de responsabilidade da SMS-NF
Informam que está em fase de regulação entre SMS-NF e a “OS” VIVA RIO para
definir de quem será a responsabilidade de custeio operacionalização de insumos da
área de Triagem. Compreendemos ser absolutamente necessária a transparência e
informação pública ao CMS-NF dos termos desse acordo.
Aprovamos a definição do fluxo, da capacidade instalada e do atendimento quanto
ao funcionamento do Centro de Triagem.
Consideramos a UPA uma Unidade de Saúde fundamental para o enfrentamento da
EPIDEMIA na cidade e, esperamos uma rápida solução para que possa cumprir
esse papel.
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