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VERDE CORREDOR 

Superlotação, idosa em primeiro plano 
ao lado de paciente masculino. Macas 
inadequadas para internação, 
colchões finos, acompanhantes mal-
estabelecidos. RDC 63/2011, art. 8º. 

 

Superlotação. No mesmo ambiente 
temos Criança (C), Mulher (M) e 
Homens (H). A mulher tem tração 
óssea (circundada) e está em maca 
inadequada. Há urina depositada em 
garrafa plástica sob maca, no chão. 
RDC 63/2011, art. 8º e RDC 50/2002. 

 

Detalhe da imagem anterior mostrando 
recipiente inadequado contendo urina, 
sob maca. RDC 63/2011, art. 8º. 

 

Roupas de pacientes dispostas no 
chão, macas sem grade de proteção e 
inadequadas para internação, lixeira 
muito próximo a maca (primeiro plano), 
colchões finos. RDC 63/2011, art. 8º. 
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Poltrona para acompanhante rasgada. 
RDC 63/2011, art. 56.  

 

Luz de emergência sem funcionar. 
RDC 50/2002. 

 

Vazamento de água no teto, cobertura 
de teto com buraco. RDC 63/2011, art. 

23, VII. 

 

Panorâmica da imagem anterior. 
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Porta de acesso à mangueira de 
incêndio obstruída por maca e carro de 
limpeza. Carro de limpeza (altamente 
contaminado) colado a maca de 
paciente. RDC 63/2011, art. 8º.  

 

Porta da mangueira de incêndio da 
imagem anterior. No seu canto inferior 
esquerdo há deformidade na sua 
estrutura metálica que impede 
abertura da porta. RDC 63/2011, art. 

23, VII. 

 

Acesso aos raros extintores de 
incêndio obstruídos por equipamentos 
de limpeza. RDC 50/2002.  

 

Mapa de pacientes desatualizado. A 
direção e o responsável técnico têm a 
responsabilidade de planeja, implantar 
e garantir a qualidade dos processos. 
Devendo as normas, procedimentos e 
rotinas técnicas ser escritas e 
atualizadas dispostas em locais de 
fácil acesso a toda a equipe. RDC 

63/2011, art. 18 c/c 51.  
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ÁREA AMARELA: 
Atualmente funciona como Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta problemas com 
fornecimento de medicamentos. A fiscalização foi informada que o corpo de enfermagem 
varia de acordo com a necessidade de funcionários em outros setores, quando são 
retirados da área amarela.  Gasômetro estava funcionando. Há melhor padrão de higiene. 
Não havia superlotação. Um Box interditado por problemas hidráulicos. 

 

ÁREA AMARELA 

Acesso à área amarela 

 

Dois casos de ISOLAMENTO DE 
CONTATO. Macas identificam seus 
pacientes. Lixeira à frente do leito. 
RDC 63/2011, art. 8º. 
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Box interditado por problemas 
hidráulicos. RDC 63/2011, art. 23, VII. 

 

Material para o paciente armazenado 
em local inapropriado, equipamento 
enferrujado. RDC 63/2011, art. 8º. 
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ÁREA VERMELHA: 
Área responsável pelo atendimento inicial aos casos com risco iminente de morte. Sua 
estruturação prevê pequena permanência dos pacientes em seus leitos, por haver sua 
transferência após estabilização. Para que sua função seja plena, são necessários 
profissionais devidamente preparados para tal, com as ferramentas adequadas. 
A fiscalização da área vermelha revela superlotação, vários pacientes estavam internos há 
mais de 48 horas. Retenção de maca do SAMU192, e seu manuseio por funcionário que 
não é habilitado para tal. Uso de maca do SAMU192 para transportar cadáver ao 
necrotério. Retenção de prancha do SAMU192 (informação obtida no local), equipamento 
público com descuido de armazenamento. Falta de privacidade para paciente interno. Falta 
de roupa funcional para profissionais. Macas inadequadas para internação. Falta de 
extintor de incêndio. Lixo no chão, saboneteira sem sabonete para lavagem das mãos. 

ÁREA VERMELHA 

Equipamento ensangüentado e jogado 
no chão, na entrada da área vermelha. 
RDC 63/2011, art. 54 c/c 55. 
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Mapa de pacientes da área vermelha 
oficializando a superlotação. Os leitos 
com decimal (por exemplo: 1,5; 2,5 
etc.) representam aqueles localizados 
ENTRE dois boxes, no local onde 
passaria a cortina. RDC 50/2002.  

 

 



 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE 

 

 
Rua Boquim, n.º 589 Centro, CEP 49010-280 - Aracaju - Sergipe  

Tels.: (79) 3212-0700 - Fax: (79) 3212-0703 – Home page: www.cremese.org.br 
 

8

Paciente sendo manipulado sem 
privacidade. Macas dispostas 
conforme mapa de pacientes. A maca 
1,5 está na divisão entre o Box 1 e o 
Box 2. RDC 50/2002. 

 

Médico com jaleco sujo de sangue. 
Não havia roupa privativa do setor e 
não havia local para banho. O 
profissional deverá cumprir seu 
plantão com a roupa suja de sangue, 
expondo-se a contágio de doenças. 
RDC 63/2011, art. 46.  

 

Superlotação, com 4 pacientes 
ocupando o espaço de 2 pacientes. 
Observa-se que os pacientes do meio 
estão dispostos no espaço da cortina 
de separação entre leitos. Também é 
clara a mistura ente sexos, com 
mulher (M) no mesmo espaço de 
homens (H). RDC 50/2002. 

 

Prancha de resgate e tala de 
imobilização. Foram identificadas 
como pertencentes ao SAMU192. 
RDC 63/2011, art. 55. 
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Maca do SAMU192 retida com 
cadáver. RDC 63/2011, art. 55.  

 

Maca do SAMU192 sendo utilizada 
para transportar cadáver por 
funcionário que não é do SAMU192. 
RDC 63/2011, art. 55. 

 

Lixo espalhado pelo chão, lixeira 
repleta. RDC 63/2011, art. 52. 

 

Equipamento de resgate respiratório 
mal armazenado. O serviço de saúde 
deve realizar o gerenciamento de suas 
tecnologias de forma a atender as 
necessidades do serviço mantendo as 
condições de armazenamento de 
materiais e equipamentos. RDC 
63/2011, art. 54 c/c 55.  

 



 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE 

 

 
Rua Boquim, n.º 589 Centro, CEP 49010-280 - Aracaju - Sergipe  

Tels.: (79) 3212-0700 - Fax: (79) 3212-0703 – Home page: www.cremese.org.br 
 

10 

Falta de equipamento de segurança. 
RDC 50/2002. 

 

Fiscalização realizada em 25/05/13. 
Paciente interna desde 04/05/13. 

 

Fiscalização realizada em 25/05/13. 
Paciente interna desde 16/05/13. 
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UTI PRIMEIRO ANDAR: 
A UTI apresentou problemas com falta de roupa privativa, defeito no resfriamento da 
unidade, presença de moscas, áreas de infiltração de água no teto, falta de medicamentos. 
À entrada, equipamento de radiografia apresentava cartaz anunciando que estava 
quebrado, sem perspectiva de conserto. 
No dia da fiscalização foram identificados 04 pacientes com isolamento de contato. Um 
deles estava de alta, mas aguardava enfermaria com outros casos de mesmo risco 
infeccioso. Mais 2 pacientes se apresentavam cronificados (sem qualquer ganho em 
permanecer na UTI) mas que não tinham enfermarias adequadas para recebê-los. Um 
quarto paciente aguardava vaga para sua saída. Apreende-se do relato anterior, que de 16 
leitos de UTI, 04 estavam ocupados indevidamente (25% do total de leitos), com perda 
efetiva de leitos para os pacientes graves da SRPA e urgências. 
 

UTI PRIMEIRO ANDAR 

Equipamento de radiografia anunciado 
como quebrado. RDC 63/2011, art. 23, 

IX.  

 

Anúncio informa: “QUEBRADO por 
tempo indeterminado”. 
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CENTRO CIRÚRGICO: 
Unidade do hospital composta por salas cirúrgicas e sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA). O ambiente cirúrgico é construído para intervenções cirúrgicas e baixa 
permanência do paciente em suas instalações (tempo suficiente para o despertar seguro 
no pós-anestésico). No HUSE encontramos pacientes internos na SRPA e em salas 
cirúrgicas (03 salas ocupadas, sendo uma por paciente único em caráter de isolamento 
respiratório). As outras duas salas foram transformadas em enfermarias coletivas. 
Encontramos porta de sala quebrada. Quanto à SRPA, 03 pacientes estavam internos em 
uso de ventilação mecânica, o que já os indicava para tratamento em unidade de terapia 
intensiva. 

CENTRO CIRÚRGICO 

SRPA com ocupação máxima e 
paciente em corredor aguardando 
transferência. 

 

Pacientes em ventilação mecânica na 
SRPA. Total de 04 (quatro). 
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Sala cirúrgica fechada com único 
paciente em isolamento respiratório. 
RDC 63/2011, art. 55. 
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Sala cirúrgica fechada com único 
paciente em isolamento respiratório. 

 

Sala cirúrgica 01 usada como 
enfermaria. Sem privacidade. RDC 

50/2002 e RDC 63/2011, art. 55. 

 

Sala cirúrgica 01 usada como 
enfermaria. Sem privacidade. RDC 

50/2002 e RDC 63/2011, art. 55. 

 

Sala cirúrgica 03 ocupada por 
pacientes. RDC 50/2002 e RDC 

63/2011, art. 55. 
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Sala cirúrgica 03 ocupada por 
pacientes. Porta quebrada. RDC 

50/2002 e RDC 63/2011, art. 23, VII e 

art. 55. 

 

Sala cirúrgica 03 ocupada por 
pacientes. RDC 50/2002 e RDC 

63/2011, art. 55. 

 

Pacientes dispostos no corredor, em 
frente a pia para antissepsia. RDC 

63/2011, art. 8º. 

 

Paciente em corredor. RDC 63/2011, 

art. 8º. 
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Pacientes em corredor. RDC 63/2011, 

art. 8º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEVADOR EM FRENTE À UTI PRIMEIRO ANDAR: 
Painel de controle do elevador quebrado. 

Painel de controle do elevador 
quebrado. RDC 63/2011, art. 23, VII. 
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I. CONCLUSÃO: 

 
Esta fiscalização revela quadro assustador do HUSE. São encontrados problemas 

graves em todos os ambientes visitados. E esses problemas vão desde a superlotação até 

a ameaça física direta aos profissionais (vide jaleco com sangue em profissional por falta 

de roupa privativa e sem local para banhar-se, na área vermelha), passando pela falta de 

sequência lógica no atendimento. Senão vejamos: 

Os pacientes que procuram o hospital para tratar-se estão sob ameaça constante de 

acidentes. São macas inadequadas, muitas delas sem grades de proteção. Equipamentos 

enferrujados, ambientes sem higienização adequada, grande volume de moscas 

(reconhecidos vetores de infecções), grande volume de líquidos orgânicos exposto ao 

ambiente (esse fato associado à precariedade de refrigeração do ambiente favorece a 

proliferação de moscas, além do risco de infecções). Alimentos a serem consumidos pelos 

pacientes armazenados em locais inadequados, inclusive no chão. 

Alguns pacientes estavam alojados em locais distantes de seus postos de 

atendimento (como no fundo da área azul, o próprio paciente em isolamento no centro 

cirúrgico), um erro grave, já que em situações de emergência eles provavelmente não 

serão observados a tempo de intervenção.  

Além do mais, os pacientes não são, na grande maioria dos casos, sequer 

identificados. Em depoimento, o médico plantonista, por ocasião dessa fiscalização, 

informou que constantemente os pacientes não são encontrados para as avaliações das 

especialidades, ou mesmo medicações prescritas. A ausência de identificação compromete 

a segurança, a efetividade do tratamento, a atenção ao paciente, a oportunidade de 

acesso a eficiência e a equidade.   

Preocupa a incapacidade de compreensão de conceitos básicos em saúde de 

profissionais que deixam carros de limpeza colados às macas dos pacientes. Esse fato 

infere ausência adequada de treinamento, assim como a anestesia dos profissionais de 

saúde que já não interpretam a situação como grave. 

A mistura entre sexos e idades persiste nas áreas de maior movimento, atentando 

claramente contra todas as normas de humanização. 
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Mesmo não sendo função direta desse Conselho, não podemos nos privar de 

chamar a atenção para os riscos no que concerne à ausência de equipamentos de 

segurança (como extintores e lâmpadas de emergência), assim como a ausência clara de 

rotas de fuga. E mesmo que ela exista, seria impraticável pelo volume de macas com 

pacientes internos trancadas por outras macas.  

Ainda com relação às condições de segurança contra incêndio, informamos que o 

porte do EAS pode exigir que a sinalização seja feita nas paredes e pisos, porque a 

fumaça pode encobrir a sinalização mais alta. Toda atenção deve ser dada aos pacientes 

com as faculdades sensoriais diminuídas; sinais acústicos podem ser utilizados como 

meios complementares. Todas as saídas de pavimento e setores de incêndio têm de estar 

sinalizadas. As circulações deverão contar com sinais indicativos de direção desde os 

pontos de origem de evacuação até os pontos de saída. A sinalização perfeitamente visível 

deve confirmar a utilização, por exemplo, de escadas de incêndio. Toda porta que não seja 

saída, e que não tenha indicação relativa à função do recinto a que dá acesso, pode 

induzir a erro. Dessa forma, deve ser sinalizada com o rótulo "SEM SAÍDA". Tudo 

conforme exigência do projeto executivo dos EAS descrito na RDC 50/2002.  

A fiscalização concluiu que o atendimento ofertado pelo HUSE, nas áreas 

vistoriadas, apresenta má qualidade e impõem riscos graves à integridade física e à saúde 

dos pacientes que dele necessita. Podem ser apontados como principais fatores a 

superlotação, a utilização de equipamentos inadequados, ausência de identificação dos 

pacientes, além das condições ambientais prejudiciais aos pacientes e trabalhadores que 

lá atuam, e, em decorrência dessa mesma causa, a propagação de infecções hospitalares.  

 

 
Aracaju, 10 de junho de 2013. 

 
 

Dr. Hyder Aragão de Melo 
Conselheiro Fiscal 

 
 

 


