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

Relatório de fiscalização
CEMUB CENTRO MEDICO DE URGENCIA DE BOA VIAGEM LTDA – CRM 97

Diretor médico: JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS NETTO – 8912, de acordo com Pessoa Jurídica do
CREMEPE ou, de acordo com CNES, ANTONIO ALVES DE ANDRADE - 2044 (Jubilado)
Por determinação deste Conselho fomos ao estabelecimento acima identificado verificar suas
condições de funcionamento. Foi uma ação proposta verbalmente pelo MPPE através do
protocolo 6946/16.
Trata-se de uma unidade de saúde privada.
Na ocasião mantivemos contato com a equipe, Coordenação de Enfermagem e direção, quando
foram verificadas as seguintes condições de funcionamento:

•

Unidade privada atende vários convênios de saúde

•

Comissões operacionais: possui Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
comissão de revisão de prontuários, comissão de revisão de óbitos e comissão interna de
prevenção de acidentes (CIPA), mas não tem a comissão de ética em pesquisa
Estrutura gerencial: Não possui regimento interno do corpo clínico, em não
conformidade com este dispositivo que tem por finalidade disciplinar as ações e os
serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, pelos componentes do Corpo
Clínico da Unidade de Saúde, estabelecendo linhas de relacionamento ético e funcional
com base na Resolução do CFM nº 1481/97.

•

•

Possui normas e rotinas setorizadas, como da UTI e Clínica médica, não possui registros de
reunião clínicas, possuem Programa de Treinamento especialização em enfermagem, não
possui residência médica nem pesquisas

•

Unidade assistencial: Não oferece ambulatório, pronto socorro com 05 leitos de
observação em duas enfermarias, além de uma sala de nebulização com 02 leitos. Também
possui 02 consultórios e mais um para ortopedia. No conjunto possui 29 leitos para 02
médicos plantonistas e mais 03 médicos na evolução, sem contar os plantonistas da UTI

•

Admissão: Sala de espera equipada, com ar condicionado e mais sete longarinas de 2 e 3
lugares, tem acesso a banheiro e água para a população em espera
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•

Sala de emergência de fácil acesso com oxigênio, material para reanimação e material
para assistência ventilatória. Possui sala de sutura limpa com materiais descartáveis e
mobiliário esperado para o ambiente, como maca para procedimentos, possui também
sala de drenagens contaminada com materiais descartáveis e mobiliário adequado.

•

Serviços oferecidos: Clínica Médica com 02 médicos de plantão, nenhum pediatra, clínica
cirúrgica de sobreaviso, não possui obstetra e conta com UTI. Oferece emergência Clínica,
mas não possui ambulatório. Conta também com centro cirúrgico;

•

Centro cirúrgico: tem 02 salas cirúrgicas e nenhuma sala de parto. O fluxo de pessoas e
materiais é unidirecional e há carrinho de parada cardiorrespiratória próprio e exclusivo
do bloco cirúrgico. Em relação aos equipamentos e recursos disponíveis, conta com
barreira física de acesso a macas (passadeira), bicas de escovação, rede de gases e sessão
continua de vácuo, cânulas de guedel, cânulas para intubação endotraqueal, mandril e
pinça condutora de tubos traqueais, laringoscópio completo, material para administração
de anestesia regional descartável, sistema de aspiração, ambu, oxímetro de pulso,
cardioscópio, respirador ou ventilador mecânico. Não possui cilindro de oxigênio porque
os gases são canalizados, mas conta com drogas anestésicas e outros medicamentos.

•

Sala de recuperação Pós Anestésica (SRPA): possui acesso à material de reanimação,
mas não conta com supervisor de anestesista, incoerente com a RESOLUÇÃO CFM N°
1.802/2006, embora tenha respirador de pressão e volume, não possua estrutura de
parto, pré-parto ou berçário

•

Serviços de apoio técnico central de esterilização de material: é terceirizado. A área
física conta com barreiras, o fluxo de materiais e funcionários é unidirecional, possui
materiais adequados à normatização dos procedimentos internos, mas não usa autoclaves
então não controla a temperatura de esterilização, que é feita pela empresa terceirizada.
Há controle de qualidade dos procedimentos de esterilização. Na farmácia não havia falta
de medicamentos. Possui retaguarda com farmacêutico.

•

Unidade de nutrição e dietética com padronização de dietas, nutricionista, condições de
higiene iluminação e aeração adequadas, condições de conservação dos alimentos
apropriadas

•

Serviço de apoio diagnóstico e terapêutico: O laboratório funciona 24 horas, é
terceirizado e não realiza exames de ambulatório, mas realiza exames de urgência e
emergência, eletrocardiograma. O eletroencefalograma não está disponível

•

Diagnóstico por imagem e procedimentos endoscópicos: Possui radiologia
convencional, não possui ultra-sonografia, não possui tomografia computadorizada, não
possui ressonância magnética, não oferece ecocardiografia, não oferece mamografia e há
acesso a endoscopia mas não possui o cateterismo

•

Serviços gerais: Lavanderia terceirizada, higiene com padronização do processo de
higienização em geral e funcionários com EPI além de coleta seletiva de lixo.
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Considerações finais:
Solicitada lista de médicos e escada de trabalho com nomes especialidades com o CRM
Unidade com fluxo adequado de materiais e pessoas, capaz de atender bem baixa e média
complexidades. Proponho o arquivamento deste relatório.
Recife, 05 de Outubro de 2016.
Otávio Valença - médico fiscal
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