CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CREMEPE
Rua Consº Portela, 203 – Espinheiro – CEP: 52020-030 – Recife – PE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Hospital Regional de Afogados da Ingazeira

Por determinação deste conselho, fomos ao estabelecimento acima identificado
verificar suas condições de funcionamento.
Trata-se de uma unidade pública de saúde referência da rede local de saúde, e
municípios do entorno. Hospital Regional é administrado pela OS do
Tricentenário em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, onde foram
identificadas as seguintes situações:
•

Diretor é Jair Flávio Jaime de Lima CRM 15561. (médico não localizado nos
nossos registros). CRM 15561 fornecido pertence à MARIANA LIMA
NOBRE PINHEIRO.

•

Possui emergência em ginecologia-obstetrícia, traumatologia, pediatria,
clínica médica e cirurgia;

•

Não possui registro no CREMEPE;

•

Bloco cirúrgico é usado em emergências;

•

Maternidade conta com um obstetra e uma enfermeira obstetra de plantão
24 horas;

•

Município possui UPA E (Especialidades) em funcionamento que serve
como retaguarda para algumas situações;
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•

Segundo a gestão, os médicos atuais não sublocam mais os plantões como
faziam as equipes anteriores;

•

Hospital Regional é estadual, não havendo no hospital municipal em
Afogados da Ingazeira;

•

Possui quatro leitos integrais de saúde mental;

•

Gestão atual encontrou a unidade com falta de água e instalou poço de
água a 130 metros de profundidade, resolvendo o abastecimento na
unidade;

•

Referências para unidade estão em Arcoverde e Caruaru, incluindo o
Hospital Mestre Vitalino embora lá retenham macas

•

Escala regular conta com um Pediatra, um anestesista, 02 clínicos. Escala
de Traumatologia não é completa e faltam plantonistas alguns dias na
semana. As escalas de cirurgia são as mais difíceis de serem preenchidas
com um cirurgião por dia;

•

Unidade atende cerca de 120 pessoas em 24 horas;

•

Recebe muitos pacientes encaminhados para Emergência sem médicos
acompanhando e também sem laudo nos encaminhamentos;

•

Encontramos gestão atuante;

•

Há classificação de risco;

•

Várias áreas estão em reforma como um dos consultórios (são dois) e a
observação pediátrica;

•

Possui uma sala de sutura;

•

Possui observação masculina com três leitos;

•

Farmácia com farmacêutico plantonista e chefia, apenas para emergência e
abastece os setores do hospital. Fica fechada à noite;

•

Disponibiliza psicotrópicos com fluxo de prescrição, porém sem controle
muito rígido. Possui Raios-x de leito depositado na farmácia;

•

Coletas de exames são realizadas no corredor assim como a nebulização
em rede de gases;

•

Possui posto de enfermagem equipado com tensiômetro, estetoscópio,
termômetro e glicosímetro;

•

Possui CCIH - Comissão de controle de Infecção Hospitalar;
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•

O serviço está vinculado a central de regulação de leitos de Pernambuco;

•

Consultório de Pediatria estava sem negatoscópio;

•

Laboratório produz análises de enzimas cardíacas, bioquímica e
hemograma. Não realiza culturas nem dosagens hormonais que são
encaminhados ao laboratório conveniado;

•

Triagem obstétrica com ultrassonografia, porém sem carrinho de parada
cardíaca. A maioria das altas obstétricas ocorre em 24 horas após a
internação;

•

CME – Central de Material Esterilizado com um Autoclave;

•

Possui na nutricionista e um fonoaudiólogo de retaguarda na equipe;

•

Lavanderia hospitalar com centrífuga, máquina de lavar de barreira e uma
calandra quebrada;

•

A unidade ainda possui uma ambulância UTI móvel de retaguarda;

•

Possui grau cirúrgico;

•

Sala de parto com relógio de parede, carrinho de parada medicações de
urgência mesa de procedimentos, aspirador, berço aquecido, balança digital
e focos de luz. Uma das salas cirúrgicas possui também negatoscópio além
dos equipamentos já descritos. Em cada uma das células há um descartex.

•

Escovações em Bica dupla de acionamento por cotovelo, em cuba
profunda;

•

Portas estão desgastadas e é preciso de manutenção;

•

Observação obstétrica com 03 leitos, rede de gases e incubadoras de
transporte. Existe um bilefoco utilizado como Foco. Há torpedo de oxigênio
sem fixação;

•

Sala vermelha com desfibrilador, carrinho de parada. Neste ambiente ainda
se verificam oxímetro, oxigênio para transporte, materiais descartáveis
como Sondas vesicais, monitores multiparâmetros, aspirador de secreções
e bombas de infusão;

•

Unidade conta com agência transfusional equipada;

•

Posto de enfermagem com balde sem tampa, descartáveis e tesoura para
abrir soro, atestando funcionamento rudimentar da CCIH- Comissão de
controle de Infecção Hospitalar;

•

Possui expurgo;
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•

Sala de procedimentos com maca escadinha de 02 degraus, bilefoco em
uso como Foco, pincetas sem cobertura, porém rotuladas e com validade
descrita;

•

Em consultório médico se verifica a presença de otoscópio, negatoscópio e
estetoscópio clínico, pia com papel toalha porém sem sabão líquido,
cadeiras e maca;
Afogados da Ingazeira, 23 de Novembro de 2017
Otávio Valença – Médico fiscal CRM 9863

Página 4 de 4

