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São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das
condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnicoadministrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo
2018, relativas à unidade HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES. O
PAD/Ufes é regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a
avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades
individuais e das condições de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram
coletados de 2 a 16 de julho de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018.
Os servidores realizaram o diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais
tempo durante esse período.
A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção,
direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos
de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnicoadministrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no
atendimento aos usuários externos.
O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta
do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e
recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3)
condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho;
5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança
no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5,
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de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado:
(1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado.
Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para
cada item.
Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores
técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos
servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 632
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 562

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - HUCAM

Inexistente
Equipamentos e recursos
%
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27,8%

60,5%

5,5%
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0,4%

5,3%

17,1%

67,8%

9,4%
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33
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343

49

0,2%

5,9%

24,2%

61,0%

8,7%
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64

122

316

50

1,8%

11,4%

21,7%

56,2%

8,9%

21

132

161

217

31

3,7%

23,5%

28,6%

38,6%

5,5%

103

145

159

132

23

18,3%

25,8%

28,3%

23,5%

4,1%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e
descanso
%
Segurança
%

Mais que
adequado

6,2%

Ventilação
%

Adequado

0

Iluminação
%

Pouco
adequado

0,0%

Limpeza e conservação
%

Inadequado

43

101

183

205

30

7,7%

18,0%

32,6%

36,5%

5,3%

Tabela 2 - Comentários e Sugestões - HUCAM

Unidade
Comissões - HUCAM/EBSERH

Comissões - HUCAM/EBSERH

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Há a utilização constante de computadores e
Adequado
atualmente está muito lento atrasando ou
dififcultando trabalho
O setor ainda está em fase de implantação e por isso
Pouco
ainda não possui os equipamentos e recursos
adequado
necessários a seu funcionamento, mas já está sendo
providenciado a aquisição
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Divisão de Gestão do Cuidado HUCAM/EBSERH

Adequado

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH

Adequado

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Precisamos de melhorar a estrutura de testes de
função pulmonar com aquisição de novos aparelhos.
Equipamentos eletrônicos estão atendendo. Mas falta
equipamento de movimentação de carga.
cadeiras inadequadas (sem apoio para braços,
rasgadas, sem rodinhas). Ausência de apoio para pés.
Não possui mesas para computadores adequadas.
Materiais para treinamentos como notebook.

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Necessário material para treinamentos/capacitações
como notebook. Cadeiras com estofado rasgado,não
há cadeira com apoio dos braços. Não há apoio para os
pés. A sala não possui mesas adequadas para os
computadores.

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Equipamentos de computadores necessitam de
atualização
Não dispomos de um software único adequado para
realização de compras, sendo necessário utilizar
sistemas diferentes (AGHU, SILAP, SIASG e MSDATA)
para gerenciar compras, além de ter que lançar mão
de planilhas em excel e fichas de prateleira.
estrutura precária , falta de mobiliario , cadeiras , sala
pequena , falta de espaço para atendimento ,
infiltrações , divisórias
Instalar o modulo especifico de dispensação do
sistema AGHU do Centro Cirúrgico e capacitar os
usuários.
Poucas linhas de telefone e computador para uso
diário e contínuo. Sala de atendimento individual
inadequado, impedindo o sigilo necessário

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Material adequado.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

falta alguns aparelhos.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Alguns equipamentos ainda são necessários para
melhoria.

falta computadores, mesas, caneta, materiais de
papelaria, falta o básico para se trabalhar.
Há necessidade de aquisição de materiais específicos
para fisioterapia que contribuem para o mais
adequado tratamento aos pacientes.
Necessidade de compra de audiômetro e
imitanciometro para manutenção da qualidade do
atendimento.
Apenas duas máquinas (uma sempre em manutenção)
para 30 servidores no setor. Sala para atendimento em
pouca quantidade
Não dispomos de salas suficientes para manter o sigilo
profissional; número insuficiente de mesas
aglomerando várias profissionais; falta de armários
para arquivar documentos e registros profissionais.
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Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

material,sucateado, sem a devida manutenção,
faltando peças.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Atende bem à maioria mas pode melhorar, me ocorre
agora a interrupção na realização de exames de
ressonância e alguns laboratoriais por exemplo.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Poderia melhorar mais se houvesse compra de
materiais específicos para a população pediátrica.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

esta resposta está condicionada ao tipo de patologia e
paciente que são aceitos para internação em nossa
unidade.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

falta monitores, oximetros,

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Equipamentos sucateados, principalmente aparelho de
PA.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

necessitamos de aquisição de novos instrumemtais
cirurgicos para substituir os atuais bastante
desgastados pelo tempo de uso

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Faltam equipamentos de acordo com a necessidade do
setor, sendo necessário pedir emprestado.

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

falta materiais e muitas vezes tem que improvisar

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Ainda existe deficit acentuado de aparelhos e
equipamentos de suporte a cuidados, os que existem
por vezes se encontram com defeitos.
Armários velhos e soltando o fundo. Não há armários
suficientes para arquivar os documentos do setor.
É preciso uma politica institucionalizada para
manutenção e reposição de equipamentos de alta
precisão e de engenharia especializada para o perfeito
funcionamento das atividades de ensino e resolução
no âmbito hospitalar e pós graduação.
materiais antigos e defeituosos e falta de substituição
de materiais quebrados
Faltam novos suportes para soro, escadas para que os
pacientes se acomodem nos leitos,suportes para
alimentação.
temos problemas com anestesistas na transição de
plantoes tarde/ noite o que atrasa início de algumas
cirurgias na UUE.
apesar da existencia de setor de engenharia clinica,
aparelhos com defeitos sao uma constancia na rotina
de trabalho, prejudicando o andamento do serviço.
OS EQUIPAMENTOS SÃO DE TECNOLOGIAS
AVANÇADAS MAS FICAM A TODO MOMENTO
QUEBRADOS ,A MANUTENÇÃO REALIZADAS NÃO E
REALIZADAS POR TÉCNICOS ESPECÍFICOS
ate temos equipamentos porem,apresentam
problemas com muita frequência.
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Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

desde a reforma do setor uma das autoclaves está em
constante manutenção, todas elas dão defeito
constantemente prejudicando demais as atividades
pelo acumulo de material

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

falta de reunioes com chefias imediatas

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

As macas de transporte de pacientes são muito altas
em relação à cama, e as camas são manuais, não
conseguem ter elevação paralela à maca. Acarretam
dores na coluna dos funcionários.

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Qualidade dos matérias fornecidos são ruins.

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Mais que
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Falta computadores no setor de trabalho e falta
cadeiras adequadas

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

sala de preparo do paciente é inadequada para realizar
um bom trabalho

Mehorar as condições dos aparelhos de anestesia no
centro obstétrico ( analisador de gases, BIs, mascaras
laríngeas, etc ), e outros locais onde se realizam atos
anestésicos fora do centro cirúrgico
Iluminação precária para o trabalho em período
noturno. Mobiliário inexistente ou não ergonômico.
Falta ou quantidade insuficiente de equipamentos de
trabalho, como estetoscópio, termômetros e
esfigmomanômetro. Indisponibilidade de roupa de
cama no setor.
Faltam recursos diagnósticos. Poderia haver
investimento no setor de Microbiologia para utilização
de PCR
Trabalho no programa de cirurgia bariátrica (casa3) e
como tem arquivo a parte de prontuários , o mesmo é
totalmente inadequado. Mas já existe um projeto para
corrigir isso.
melhorar disponibilidade de recurso audio/visual para
uso comum dentro do hospital bem como acesso ao
auditório para aulas
muitos dos equipamentos estão velhos e/ou com
defeitos
Os recursos que utilizo no trabalho são suficientes para
desempenhar um bom trabalho.
quase sempre o setor não disponibiliza de
equipamentos sendo necessário recorrer a
empréstimo em outros setores
Falta de manutenção nos equipamentos, e espaço
físico pouco adequado.
Aparelhos apresentam defeitos
disponibilizar no setor equipamentos e recursos de
melhor qualidade e em quantidade suficientes para o
desenvolvimento das atividades
Falta equipamentos para comolentação poropedeutica
e terapeutica na UTI ...Aparelho de ECMO...BIS
...VIGILEO VIGILANCE
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Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

A falta da ressonância magnética está impactando no
atendimento. Há necessidade de melhoria do parque
tecnológico dos computadores.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Computadores ruins cadeiras péssimas falta de
banheiros adequzdos

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Os equipamentos de ultrassonografia são excelentes e
atendem aos procedimentos por mim realizados.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Bancada para digitar
laudos, cadeiras e computadores são precários

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

O setor no qual estou lotado(ressonância), não
funciona há algum tempo.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Alguns equipamentos as vezes demoram ter
manutenção.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Adequado

NO MOMENTO O SETOR FORNECE EQUIPAMENTOS E
RECURSOS ADEQUADAMENTE.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Não tem cadeira compatível com altura da bancada e
os microscópio são de má qualidade

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

licitações mais transparentes para uma melhor
avaliação dos equipamentos para o trabalho.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Há deficiência de mobiliário adequado para realização
das atividades

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Cadeiras compatíveis com o tamanho da bancada,
microscópio de qualidade, ar condicionado split

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Aquisição de novos equipamentos de trabalho para
modernização e melhoria das condições de trabalho.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

as bancadas , cadeiras de coleta de sangue e o espaço
de cada box de coleta de sangue não estao muito de
acordo para os coletores.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Necessidade de cadeiras e bancadas novas.
Contadores manuais de células

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

equipamentos antigos.

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Inadequado

Equipamentos velhos, cadeiras quebradas.

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Em especial, as cadeiras estão em mau estado de
conservação oferecendo risco de queda e outros
acidentes. Eu já cortei o dedo em uma cadeira
quebrada e outros colegas já se acidentaram também.
Alguns equipamentos são comprados com recurso
próprio.

Inadequado

Temos grave problemas de espaço

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Temos cadeiras quebradas e falta computadores pra
trabalhar. Principalmente agora, que temos mais
pessoas no setor, devido ao retorno das 40 horas.
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Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

COLOCAR COMPUTADOR EXCLUSIVO PARA AS
TÉCNICAS EM NUTRIÇÃO (PRODUÇÃO)

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

Aquisição de microscópio 5 observadores para equipe
e residentes

Unidade de Processamento de
Pouco
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH adequado

Aquisição de estantes, computadores, controle de
umidade e temperatura.

Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

mesas e cadeiras em pessimas condicoes,
proporcionando assim,cansaço fisico na execução das
tarefas diarias.

Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

materiais sucateados, falta materiais novos

Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não temos local adequado para guarda de
equipamentos gerando quebra frequente e não
disponibilização adequada dos mesmos. Falta de
equipamentos para melhor qualidade do atendimento

Pouco
adequado

está faltando muito equipamento ultimamente ex:
bomba de infusão, multiparametros

Pouco
adequado

necessita compra de sensor de oximetro, manguito de
PA, termometro,

Pouco
adequado

Recorrentes defeitos e necessidades de manutenção

Pouco
adequado

A falta de material por qual estamos passando nos
impede de ofertar assistência de qualidade.

Adequado

manutenção dos equipamentos

Pouco
adequado

necessitando de manutençao

Adequado

Alguns itens precisam de melhoria, como as cadeiras
usada em algumas salas e aparelhos de ar
condicionado

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

espaço físico

Inadequado

Arquivos sucateados com caso de acidentes de serviço.

Pouco
adequado

Falta computadores

Adequado

falta de impressoras em algumas salas.

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Realizar urgente a renovação dos nosso endoscópios já
em licitação.

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

O setor tem deficit de equipamentos. Os
equipamentos que temos, quando precisam de
manutenção encontramos dificuldades.

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

leito dos pacientes com defeitos.

Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH

Venham ver. Seguir normas
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Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

devem ser melhorados

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

não faço cirurgias aqui, só ambulatório.

Unidade do Sistema Respiratório HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Falta-nos acesso a exames de função pulmonar,
especialmente medida de DLCO, Capacidade Pulmonar
Total, Volume Residual, Ergoespirometria

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Compra de instrumentais cirúrgicos

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Adequado
Adequado

QUE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS SEJAM MAIS
EFICAZES.
Falta aparelho para visulizar veias no acesso venoso
periférico. Nossos pacientes são de difícil acesso
venoso, principalmente àqueles que recebem
medicação por via venosa mensalmente.

Faltam materiais básicos como termômetros e
aparelhos de PA, biombos, suporte de soro entre
outros.
para melhorar as condiçôes de trabalho precisamos de
uma balança, glicosímetro, biombos, suportes para
soro,ôximetro
falta recursos materiais às vezes. Não sei o motivo real.
precisamos de mais equipamentos como termômetro,
aparelho de pressão e bomba de infusão.
FALTA DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS COMO SUPORTES
DE SORO E TERMÔMETROS
alguns equipamento precisam de serem trocados,
como nossos monitores.
Iluminação e equipamentos insuficiente para todos os
pacioentes.
Faltam, sistematicamente, alguns insumos essenciais
Falta secretária de clínica para arquivar prescrições
médicas e de enfermagem.
camas com problemas para posicionar as pacientes
(manivelas quebradas, etc.); falta de medicamentos e
materiais periodicamente;
Para limpeza do material (Frascos de vidro) temos um
sabão de péssima qualidade que não favorece uma
limpeza de qualidade
melhorar estrutura física
Deveria melhorar a assistência de manutenção dos
equipamentos, em especial a preventiva.
existem equipamentos que poderiam melhorar o
desenvolvimento do trabalho realizado
Falta muitas coisas, dentre elas suporte de soro para
todos os pacientes e escada para elas subirem na
cama, pois é uma minoria a elétrica, na ala sul.
aparelho e sala de ultrassom em boas condições.
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Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Comissões - HUCAM/EBSERH
Divisão Administrativa e Financeira HUCAM/EBSERH
Divisão de Logística e Infraestrut
Hospitalar - HUCAM/EBSERH
Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH
Gerência de Atenção à Saúde HUCAM/EBSERH
Setor de Hotelaria Hospitalar HUCAM/EBSERH

Fios de sutura com agulhas maiores. Camas de parto
com colchões adequados.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
pela característica do serviço há o acumulo de caixas
Adequado
dificultando um pouco a limpeza adequada da sala.
Pouco
INFILTRAÇÃO E MOFO EM DECORRÊNCIA DA
adequado
UMIDADE.
Pouco
paredes com mofo e mal conservadas.
adequado
Pouco
Mofo, proliferação de ratos, baratas e outros.
adequado
Adequado

Inadequado

Muito mofo, necessidade de reforma.

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Na falta de espaço utilizamos muita da área e dificulta
a limpeza.

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

goteira no teto (já solicitado reparo no sistema de
abertura de chamados)

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Paredes mofadas e descascando. Porta da sala sem
pintura.

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Inadequado

devido a precariedade do espaço a limpeza é sofrivel

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Adequado

Limpeza diária é feita, entretanto, estrutura do setor já
bem defasada

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Limpeza feita diariamente. Entretanto, o setor com
estrutura antiga e inadequada

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

em termos de conservação da estrutura do prédio,
pelo menos internamente merece reparos nas paredes
das enfermarias recobertas de mofo e nos acessórios
de acabamento que estão deteriorados.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Presença de vazamentos são constantes.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

falta material humano para o trabalho, e local como
banheiros e paredes são cheios de mofo.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Mais que
adequado

Muito limpo o ambiente de trabalho.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

com a terceirização dos serviço a qualidade piorou e
muito.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Mesmo o local sendo limpo ocorre quebra regular da
estrutura física.

Adequado

boa limpeza, porem necessitando de reparos e pintura

Adequado

Em se tratando de limpeza é adequado mas falta
reformar as enfermarias que precisam de reformas

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Devido a estrutura ser antiga e sem melhorias.
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urgentes.
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado
Adequado

sem comentários....
O dimensionamento dos profissionais está
inadequado, trazendo sobrecarga e incapacidade de
atender a todas as demandas do setor.
ISSO PORQUE TEMOS UMA PESSOAS ESPECIFICA PARA
ESSES SETOR
nao acho certo termos que limpar os capotes de
proteçao pois os mesmos sao muito pessados e isto
pode nos causar serios danos de postura
Falta espaço físico apropriado para acondicionar
alguns equipamentos.
Muitos materiais acumulados em salas que não estão
sendo utilizadas por falta de conservação.
Principalmente no centro obstétrico, a conservação
deixa muito a desejar
Rede de esgoto com más condições ocasionando
entupimento de ralos constantemente.
Funciona de forma adequada a julgar pelas condições
oferecidas.
Poderia haver melhoras na conservação física do
prédio
Setor com manutenção deficiente, com problemas
como goteiras em período de chuvas, fiação elétrica
exposta, infiltração nas paredes e tetos.
Local limpo todos os dias pelo serviço de limpeza e
higienização.
O setor tem muitas coisas amontoadas e as superfícies
empoeiradas
Banheiro totalmente fechado sem sistema de exaustao
...dai nao se pode em falar de limpeza se não ha
renovação do ar

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Mais que
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

noite , somente uma funcionaria para limpeza da UTI e
outros setores.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

O SERVIÇO É TERCEIRIZADO, E EM ALGUMAS
SITUAÇÕES FICAM A DESEJAR NO TURNO NOTURNO,
DEVIDO A POUCOS FUNCIONÁRIOS E A NECESSIDADE
DOS MESMOS COBRIR VÁRIOS SETORES.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Limpeza adequada, mas a estrutura do laboratório é
antiga e pouco conservada.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inexistente

precisamos de pelo menos o emprego do 5S

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Mobiliário antigo, alguns com cupins Necessidade de
novo mobiliário. Há dois funcionários para efetuar a
limpeza de uma unidade inteira. Precisamos de mais
funcionários para a limpeza.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

piso todo rachado
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Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Processamento de
Pouco
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH adequado
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Hoje temos uma equipe eficien
Designar um colaborador que ficará responsável
apenas pela limpeza e conservação do arquivo,
considerando o tamanho do setor e o quantitativo de
colabores que atuam no mesmo.

Adequado

manutenção dos banheiros

Inadequado

a zeladora não pertence exclusivamente ao setor, e
isso vem prejudicando muito a higiene da unidade

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

foi retirado a exclusividade de funcionário da
higienização do setor, que agora se divide em mais de
1 setor, prejudicando assim a limpeza do setor
Limpeza inadequada em banheiros especialmente.
Área especializada que necessita de pessoas e
materiais próprios.
Observo que apenas uma profissional para a
higienização de toda a UTIN e enfermaria Canguru, no
período noturno é insuficiente.

Pouco
adequado

Ressalva a necessidade de reparo do repouso de
enfermagem

Pouco
adequado

espaço físico

Adequado

Ambiente de difícil limpeza e manutenção. Prédio
antigo necessita de reformas.
Necessita reforma das salas de endoscopia e
principalmente da área de reprocessamento de
endoscópio.
POIS SABEMOS QUE NOSSO HOSPITAL ENCONTRA-SE
EM REFORMA PORTANTO MELHORES APAR~ENCIAS
VIRÁ.

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Venham ver. Seguir normas

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

devem ser melhorados

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

As equipes de higienização estão sempre presentes no
setor.
no trabalho noturno as funcionárias da higienização
são verdadeiras heroínas, tem que dar conta de duas
unidades e ainda limpezas terminais, recolhimento de
roupas e intercorrências
funcionária da limpeza sobrecarregada às vezes.
Com a redução das auxiliares de serviços gerais,
diminuiu a eficácia do serviço.
Os armários de fórmicas necessitam ser substituídos
devido à deteorização por brocas e cupins( motivos de
alergias)
Precisa de refirma
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Unidade

Não temos mais um profissional de higienização
exclusivo para o setor. O mesmo tem que atender os 4
Pouco
setores da maternidade/ginecologia mais a UTIN.
adequado
Muitas vezes precisamos esperar por muito tempo
para que o mesmo possa realizar a limpeza.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH

Adequado

Toda rede de iluminação foi restaurada.

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Há uma incidência excessiva de sol na minha mesa,
necessito de persiana pois o bloqueador solar
instalado não foi suficiente.

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Necessário melhorar a iluminação do local.

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Necessita melhorar a iluminação.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Após as 17h setor muito escuro. Deixando equipe
exposta a riscos

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Melhorar a iluminação do estacionamento do antigo
campo de futebol para a saída dos plantões as 19:00
horas

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

muito boa iluminação em quase toda a enfermaria.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Precisa ser melhorada.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Falta de luminária nas enfermarias para puncionar
veias de crianças, principalmente a noite.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

lampadas queimadas que demoram a ser repostas e
fracas ou seja iluminam pouco.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Sala de atendimento pouco iluminada

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado
Adequado

boa iluminação, porem necessidade de substituição do
piso que apresenta desniveis pelo uso constante.
O ambiente tem pouca iluminação natural, que é
compensado pelas lâmpadas.

Adequado

trocas de lâmpadas demoram...

Inadequado

pelicula de proteção solar e insuficiente para conter o
sol

Inadequado

sem comentários...

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Sempre temos lâmpadas queimadas ou reatores
estragados. Não existe um meio termo para o plantão
noturno, uma luz indireta para não agredir tanto o
sono do paciente.
interruptores em locais inadequados e manutencao
precaria
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Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado
Adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado
Inadequado
Mais que
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

QUARTOS ESCUROS E QUANDO ACENDE A LAMPADA
DESPERTA TODOS OS PACIENTES DA ENFERMARIA. O
IDEAL É A LAMPADA INDIVIDUAL.
Porém demora para realização de troca de lâmpadas
queimadas.
Adequada porém as lâmpadas queimam muito.
PODERIAM TROCAR POR LAMPADAS DE LED, POR
ESTAMOS CONSTANTE NO AMBIENTE QUE E FECHADO
E AS LAMPADAS COMUM PODEM ADQUIRIR DOENÇAS
NA VISÃO E PELE
falta manutençao nos focos de vez em quanto estao
com defeito
toda a iluminação setor é artificial
as enfermarias possuem pouca iluminação ou até
mesmo lâmpadas queimadas sendo difícil a realização
de procedimentos como por exemplo punções
Devido a falta de manutenção, a iluminação para o
serviço noturno é de péssima qualidade.
Dimensionamento não segue a norma específica,
distribuição ruim das luminárias, queima freqüente das
lâmpadas com lentidão nas trocas.
Iluminação insuficinete e demora na troca das
lampadas quando necessário
Muitas lâmpadas queimadas devido a rede elétrica ser
velha e mal dimensionada
Tenho luz artificial e luz natural.
Algumas enfermarias com iluminação precária para o
trabalho noturno.
algumas enfermarias com iluminaria queiadas

Inadequado

Inadequado ..

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Adequado

A ILUMINAÇÃO É ADEQUADA, PORÉM SUGIRO QUE SE
FOR POSSÍVEL NAS ENFERMARIAS EM CADA LEITO TER
A SEU PRÓPRIA LUMINÁRIA.EVITANDO O INCÔMODO
A OUTROS PACIENTES.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH
Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Laboratório de Anatomia
Patológica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

nas salas de necropsia.

Inadequado

Não existe ponto iluminação natural

Adequado

manutenção de lampadas

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH

Ao redor do hospital há pouca iluminação.
enfermarias com pouca iluminação, corredor que dá
acesso(rampa) pouco iluminado.
A iluminação no laboratório é adequada, porém
algumas vezes apresenta deficiência na área de coleta
de sangue dos paciêntes.
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Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Inexistente

melhoria na claridade

Pouco
adequado

Iluminação inadequada

Pouco
adequado

nao tem claridade adquada para certos procedimentos

Pouco
adequado

principalmente a noite, a lâmpada queimam e não são
imediatamente trocadas

Pouco
adequado
Pouco
adequado

existe ainda reclamações pouco satisfatorio.
Várias lâmpadas queimadas e com demora de semanas
para serem trocadas

Adequado

Necessita de melhorias. A instalação elétrica é antiga.

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

EXISTE ENFERMARIAS COM POUCA ILUMINAÇÃO
DIFICULTANDO MUITAS VEZES NOSSO TRABALHO.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Adequado

adequado

Unidade do Sistema Respiratório HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Rede elétrica muito antiga
Venham ver. Seguir normas

Negastocópios com luzes que NÃO acendem, lâmpadas
dos ambulatórios com fraca iluminação OU que ora
acendem ora não
só não pode acabar a energia,porque as lâmpadas de
emergência nunca funcionaram na urologia

Adequado

Tem falhas, mas no geral é bom.

Pouco
adequado

Deverá ter manutenção das lâmpadas dos leitos para
facilitar principalmente o trabalho noturno.
O SETOR NÃO TEM GERADOR PARA LEVAR ENERGIA
QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA, FICANDO A
ASSISTÊNCIA PREJUDICADA.

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Falta de focos de luz móvel.

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Os serviços noturnos apresentam um grau de
dificuldade para conseguir serviços de manutenção e
matérias para ser reposto, como lâmpadas queimadas.

Inadequado

Precisa melhorar

Pouco
adequado

A iluminação dificulta a visualização do material lavado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

iluminação deficiente nas enfermarias, dificultando o
bom desempenho do trabalho, principalmente no
período noturno;

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
principalmente a área externa.
adequado
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Unidade
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Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH
Secretaria - HUCAM/EBSERH
Setor de Gestão do Ensino HUCAM/EBSERH
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Não tem janelas na minha sala de trabalho
Sem janelas, e com muito caixas de arquivo.
ambiente na maioria das vezes muito frio.
É um local fechado sem janela.
São seis áreas de abastecimento e apenas duas áreas
são climatizadas.

Inadequado

ar condicionado velho e barulhento

Unidade de Administração de
Pessoal/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Não há janelas na sala. Apenas básculas lacradas. A
renovação de ar é feita quando as portas estão
abertas. Há aparelhos de ar-condicionado que
climatizam bem a sala.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Ar condicionado em precárias condições de uso, com
muito mofo e barulhento.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Ar condicionado antigo e barulhento - atrapalhando
atendimento individual. No verão condição muito pior.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Local com muito acumúmulo de poeira e mofo,
causando crises alérgicas.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não podemos manter abertas algumas janelas devido
proximidade de forte odor vindo da lavanderia que é
ao lado do nosso setor de trabalho.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

No setor de serviço social falta ar condicionado em
algumas salas

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

lembrando que a manutenção preventiva do sistema
de refrigeração evita transtornos em dias de maior
dificuldade de acessar o serviço de mautenção.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Poderia ser padronizado o uso do ar condicionado.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado

o AR condicionado quebra a cada 2 meses mas...

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

LOCAL MUITO QUENTE E ABAFADO. OS PACIENTES
APELAM COLOCANDO LENÇOL NA JANELA PAR ASE
PROTEGER DO SOL. JANELAS ALTAS E O POUCO VENTO
NAO INCIDE DIRETO SOBRE O PACIENTE.

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

sem comentários...

quando o ar condicionado funciona é adequado,
quando da problema demora demais para ser
consertado.
Com exceção para algumas salas em que o ar
condicionado é muito antigo e não funciona
adequadamente. Há novos equipamentos instalados
nas paredes, porém não está em funcionamento ainda.
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Ar condicionado velhos, sempre apresentando
defeitos, vazamentos de água, sobre as cabeceiras dos
pacientes e nunca temos pilhas em número e
quantidade adequada para os controles. Os controles
também se encontram em péssimo estado.
falta de manutenção e limpeza do ar condicionado e
capacidade de regulação termica

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

O ar condicionado do arsenal possui falha.

Inadequado

Muita demora para o concerto quando o ar
condicionado da defeito. A porta do vestiário feminino
desde da inauguração fica aberta, constrangendo os
funcionários porque não existe ar condicionado na
recepção do vestiário.

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado

falta manutencao dos aparelhos de ar condicionados
setor com climatização constantemente defeituosa,
apresentando vazamento sobre as bancadas, e mofo
MAS SEMPRE TEMOS PROBLEMAS POR SE TRATA DE
UM SETOR FECHADO ISSO ATRAPALHA NO
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS,AS
VEZES FICAM SEM AR CONDICIONADO ELEVANDO A
TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO E
IMPOSSIBILITA O NOSSO TRABALHO

não existe troca do ar condicionado
nosso setor não tem ventilação suficiente pelo número
de prestadores que circulam
os ar refrigerados estao sempre com defeito
principalmemte o da RPA
unidades de internação e isolamento respiratório não
são climatizadas
Trabalhamos em uma sala, onde usamos o
computador, sem nenhuma ventilação e ar
condicionado.
Tudo de acordo, tenho ar condicionado e ventilação
natural.
Deveria ser mais adequada por se tratar de um
ambiente para tratamento de patologias respiratórias.

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Mais que
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inexistente

local sem janelas . sem ventilação .

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Falta manutenção preventiva dos aparelhos
condicionadores de ar.

Pouca ou quase nenhuma ventilação natural.
Pouca ventilação em dias quentes é insuportável para
o paciente
Ventilação natural, porém janelas sem travas que não
permite o controle do fluxo de ar.
Aparelho de ar refrigerado que esfria demais
no.inverno e esquenta demais no verão .Sem sistema
de Renoção Continua de Ar no quarto de isolamento
respiratorio ...e sistema de filtragem desse referido
ambiente 7
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Unidade de Farmácia Clínica HUCAM/EBSERH
Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH
Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado
Inadequado

A farmácia está localizada no subsolo com prédios ao
redor. As janelas para o lado externo são obstruídas
por construções localizadas ao redor.
Precariedade! Sendo necessário, levar ventulador de
casa.
setor(posto de enfermagem)com pouca ventilação. Ar
condicionado sempre quebrado.
POSSUI AR REFRIGERADO EM ALGUMAS SALAS, E EM
ALGUMAS ENFERMARIAS. O AR DO CORREDOR
PRINCIPAL PRECISA DE REPAROS, ALÉM DE ESCOAR
MUITA ÁGUA FAZ UM BARULHO TERRÍVEL.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Em alguns setores há ainda a necessidade de aquisição
de novos aparelhos de ar condicionado.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

ar condicionado quebrado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

os aparelhos de ar condicionado estao sempre com
problemas o que gera um ambiente estremamente
desagradavel de tanto calor.uma solução interessante
seria instalação de cortinas de ar nas postas de acesso
à área da coleta.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Deveria ter exaustor

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não existe troca de ar no ambiente que é refrigerado.

Inadequado

Não existe ventilação natural e a artificial está em
péssimas condições

Inexistente

Não há janelas, somente uma porta de entrada e saída.

Inexistente

Ventilação só ar refrigerado

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Unidade de Processamento de
Inadequado
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH

Instalação de ar condicionado, purificador de ar,
aparelho de controle de temperatura e umidade.

Unidade de Processamento de
Inexistente
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH

Uso de ar condicionado, janelas todas fechadas
durante todo o expediente.

Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Inadequado

a sala e refrigerada, mas trabalhamos atualmente num
setor onde as paredes estao com infiltraçoes e com
isso mofadas ocasionando constantemente congestao
nasal e outros sintomas alergicos.

Adequado

Ressalva para o local de repouso que necessita de
novo ar condicionado

Inadequado

Áreas fechadas sem qualidade de ventilação

Inexistente

ventilador e exaustor sem funcionamento

Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
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Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

distribuição e manutenção do ar condicionado
inadequados. Quarto de repouso ventilação ruim

Pouco
adequado

equipamento de ventilaçao sempre com defeito

Inadequado
Inadequado
Pouco
adequado
Inadequado
Pouco
adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade

Comissões - HUCAM/EBSERH

ar condicionado levado para realizar manutenção, ate
o momento não retornaram com o mesmo.
o setor da preparação de material não tem ventilação
pois as janelas foram travadas devido a instalação de
uma grade.
Algumas salas não tem ventilação e quando o ar
condicionado apresenta defeito, fica muito abafado.
O sistema de ar-concionado do pronto-socorro,
encontra-se com parcialmente quebrado.
Vários consultórios em manutenção de ar
condicionado há meses
A ventilação do setor é boa. No verão a situação se
complica em função do calor, o setor precisa de ar
condicionado nas enfermarias e corredor.
ENFERMARIAS SEM VENTILADORES OU SISTEMA DE AR
CONDICIONADO, ASSIM AS RECLAMAÇÕES DE
PACIENTES SÃO CONSTANTES NO VERÃO OU EM DIAS
QUENTES.

Inexistente

Venham ver. Seguir normas

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

A ventilação das salas de endoscopia poderiam ser
melhoradas.
as enfermarias do HUCAM são mal ventiladas e não
dispõe ar condicionado

Adequado

adequado

Adequado

Tem falhas, mas no geral é bom.

Pouco
adequado
Pouco
adequado

janelas do corredor com defeito, não abre.

O setor é muito quente.

precisamos de um ar condicionado no posto de
enfermagem
ar condicionado esta vazando água no posto de
Pouco
enfermagem e nas enfermarias. Estamos em constante
adequado
mudanças de temperaturas pois os quratos e
enfermarias possuem climatização, já o corredor não.
Pouco
O ambiente precisa ser refrigerado e não ha frequente
adequado
manutenção dos aparelhos
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Um único banheiro feminino para muitas pessoas no
mesmo local de trabalho. Hoje a Comissão de
Pouco
Padronização está localizado no prédio do SAME e
adequado
dividimos o banheiro com várias pessoas causando em
dados momentos congestionamento.
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Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Divisão de Logística e Infraestrut
Hospitalar - HUCAM/EBSERH
Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH
Setor de Gestão do Ensino HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Pouco
adequado
Pouco
adequado

banheiro único e utilizados por mais de 20 pessoas de
ambos os sexo
Tendo em vista que os ralos são abertos e com isto um
odor insupórtavel.
Só há um único banheiro para uso masculino e
feminino, entretanto ele é higienizado.

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Um banheiro para vinte e um trabalhador.

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

grande quantidade de funcionários para poucos
banheiros disponíveis

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Administração de
Pessoal/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Devido ao contingente de pessoas que utilizam nosso
setor seria necessário no mínimo 2 banheiros.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Um banheiro apenas para mais de 20 servidores. O
mesmo banheiro para homens e mulheres. Estrutura
antiga e sempre em defeito.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Um único vaso sanitário para mais de 30 mulheres
utilizar

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

1 banheiro para mais de 18 profissionais

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

apenas 1 banheiro para 18 pessoas

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Falta de banheiro para acompanhantes.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

muitos servidores, colaboradores, alunos, residentes e
professores para 2 banheiros.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

O numero de banheiros e inadequado diante do
numero de funcionários e colaboradores do setor.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

são poucos sanitários, apenas dois, para uma demanda
diária de mais de trinta profissionais, em sua maioria
mulheres.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

há necessidade de banheiros para o maior números de
estagiários e estudantes que trabalham neste setor.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Poderia ter mais 01 banheiro para os funcionários e
colaboradores.

Inadequado

Banheiro Unissex

porque são dois banheiros: 1 feminino e outro
masculino para vários setores. É desgastante;causa
desconforto às vezes.
Apenas um banheiro para atendimento a ambos os
sexos, pequeno, cujo acesso passa pelo pequeno local
de refeições.
Apenas 01 banheiro para uso misto, por mais de 30
pessoas. Estrutura física antiga, sempre em
vazamento.
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Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção Psicossocial HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

poucos banheiros para muitas pessoas. No centro
cirúrgico os banheiros exalam odor muito ruim

Inexistente

Banheiro para pacientes não existe!

Adequado
Adequado
Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado
Inadequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado

Atende perfeitamente o quantitativo de pessoal,
contudo a conservação dos mesmo é precária.
o banheiro dentro do quarto só pode ser usado para
urinar; senão entope.
nao tem banheiro no quarto nema disteancia
masculino e feminino,.tem que ir em outro setor
PESSIMA. O BANHEIRO É FORA DA ENFERMARIA. E O
MESMO BANHEIRO SERVE PARA PACIENTE E
ACOMPAMHANTE INDEPENDENTE DO SEXO.
No CO existe apenas um banheiro - mal conservado
O vestiário é muito pequeno,as portas dos sanitários
não possuem trinco. Há poucos sanitários para o
contingente diário de pessoal.
pessimo sem liberdade para uso das necessidades
fisicas
tem poucos para muitos servidores e as portas ficam
abertas para facilitar ventilacao da recepcao.
As pessoas ficam expostas no vestiário/banheiro
quando a porta é aberta.
porta com defeito há muitos meses, onde tem
chuveiro a resistência queimada não é trocada
são pouco e longe os banheiros para o número de
prestadores que utilizão
apenas uma unidade para uso comum entre alunos,
residentes e staffs.

Inadequado

Apenas um banheiro para o funcionários.

Inadequado

Para os funcionários a apenas um sanitário para todos

Inadequado

So existe um banheiro disponivel para uso de todos

Inadequado

Inadequado
Inexistente
Mais que
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Só possuimos 1 banheiro em todo o setor para uso dos
servidores. E o mesmo ainda fica dentro do local de
descanso, dificultando o uso no horario de descanso
dos servidores, necessitando se ir a locais distantes
para uso do banheiro nesses momentos.
Tem somente 1 banheiro no setor para mais de 30
profissionais
Só temos um banheiro que serve para todos os
funcionários do setor, exceto os médicos.
Temos dois banheiros de funcionários na unidade.
Apenas um banheiro que fica junto com o repouso,
quando os profissionais vão descansar não dá para
usar o banheiro
banheiros com escoamento de agua durante o banho
sem escoamento para o ralo e alguns entupimento de
esgoto
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Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Falta banheiro adequado para as equipes
multidisciplinares.
Um único banheiro, para ambos os sexos, indisponível
no horário de descanso da equipe.
Na realidade, não seria a distribuição dos banheiros e
sim, o número de banheiros é pequena para uma
quantidade considerável de servidores no setor.

Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Banheiros sem renovaçãobee ar

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inexistente

poucos banheiros , para o numero de pessoas.
feminino junto com masculino.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

o banheiro de pacientes é muito pequeno e
unissex.deveria haver um banheiro maior para ambos
os sexos.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inexistente

banheiros sucateados.Péssima estrutura.
Há dois banheiros para praticamente 40 funcionários.
Os banheiros estão localizados fora da área da
farmácia sendo utilizados por funcionários de outros
setores e acompanhantes de pacientes.
COM A NOVA REFORMA OTIMIZOU A DISTRIBUIÇÃO
DOS BANHEIRO, ATENDENDO A DEMANDA DOS
FUNCIONÁRIOS.

Unidade de Farmácia Clínica HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

poucos banheiros

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

deveria ter banheiro masculino e feminino

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

na coleta do laboratório, o banheiro para os usuários
está no local onde a circulação dos usuários
atrapalham o serviço

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Os banheiros não atende a quantidade de funcionários
do setor

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

só existe um banheiro para homens e mulheres, e
muito mal limpo e conservado.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Banheiros pequenos.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Número reduzido de banheiros para o número de
servidores lotados na unidade e que tem que ser
compartilhado com usuários.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Só existe um banheiro para todos os servidores e não
há sistema de ventilação.

Inadequado

É um setor que tem vários banheiros,mas há dias que
se tornam poucos deixando os funcionários quase que
impossibilitados de usa-los por não ter na verdade um
exclusivo para uso de funcionários, havendo dias em
que o mesmo são usados por alunos, pacientes.

Unidade de Laboratório de Anatomia
Patológica - HUCAM/EBSERH

21

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Inadequado

Apenas 1 banheiro para homens e mulheres,
servidores, terceirizados, estagiários e residentes.
Deve atender cerca de 50 pessoas diariamente.

Inadequado

Não existe banheiro no meu setor.

Inexistente

Inexistente

Inexistente
Inexistente

NÃO EXISTE. UM SETOR ONDE TRABALHA MAIS DE 20
PESSOAS, E NÃO EXITE BANHEIRO.
NÃO TEM BANHEIRO NO SETOR. COM MAIS DE 15
PESSOAS. SE QUISER TEM SAIR PROCURANDO PELOS
CORREDORES DO HOSPITAL. UMA VERDADEIRA FALTA
DE RESPEITO COM O SERVIDOR.
Não temos banheiros no setor, utilizamos de outro
ambiente.
O local de trabalho não existe banheiro

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

Aumentar banheiros para a equipe de trabalho

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

O setor precisa de 2 banheiros ,porém temos apenas 1

Unidade de
Planejamento/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Os banheiros ficam muito próximos às salas e à copa.

Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Inadequado

2 banheiros para atender aproximadamente 50
funcionarios.

Pouco
adequado

Apenas 1 banheiro para 4 setores

Inadequado

Falta banheiros em número e qualidade.

Inadequado

muitas pessoas trabalham no setor e temos apenas um
banheiro que tambem é misto (masc/fem)

Inadequado

Necessário que tenha banheiros disponíveis para
servidores e pais em quantidade e condições

Inadequado

numero insuficiente para a quantidade de funcionárias
e descarga sanitária sempre com problemas

Inadequado

pessimos de uso mas e fem

Inadequado

temos apenas 01 banheiro para atender a mais de 30
pessoas por plantao.

Inadequado

um banheiro para vários funcionários

Inadequado

Um único banheiro para uma equipe muito grande.
Seria ideal pelo menos mais um sanitário.

Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
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Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

como todo ano respondemos, temos 1 banheiro
dentro do setor para atender todas as categorias
(enfermagem, fisioterapeutas, higienização) e 1
banheiro dentro quarto dos médicos para atender
somente os plantonistas, que não chegam a 10
pessoas
A disponibilidade de banheiro para os funcionários é
totalmente inadequada no Pronto-socorro do HUCAM,
para o número de funcionários e o seu estado de
conservação é sofrível

Adequado

Banheiros precisam de reformas.

Adequado

NECESSITANDO DE REFORMAS.

Inadequado

Venham ver. Seguir normas

Pouco
adequado
Pouco
adequado

insuficiencia de banheiros
Necessidade de banheiros no corredor.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

inadequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Um banheiro unissex para os servidores

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Não existe banheiros masculinos no setor, fazendo
com que usuários do sexo masculino tenham acesso a
outros setores para utilizar o banheiro.

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Porém, falta ducha para os funcionários.

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado
Inadequado

- BANHEIROS INADEQUADOS NECESSITANDO DE
REFORMAS. - NECESSIDADE DE UM BANHEIRO PARA
VISITANTES
Não tem banheiro para os pacientes que vem aguardar
internação é acompanhantes. Estes utilizam os
mesmos banheiros dos pacientes.
Só temos um banheiro que atende todas as equipes
que trabalham no setor.
Temos somente um banheiro disponível.

existe apenas um banheiro destinado a 16 pacientes e
seus respectivos acompanhantes; Quando há paciente
em precaução de contato, deveria ter um banheiro
exclusivo, porém usa-se o banheiro coletivo, o que
está errado!
há apenas um banheiro com dois sanitários e dois
chuveiros para 16 pacientes e acompanhantes
femininas, quando o acompanhante é masculino não
há banheiro no setor. Além dessas pacientes do setor
as pacientes do canguru também utilizam o mesmo
ambiente.
Não há banheiro masculino na maternidade para
acompanhantes homens.
Precisamos de banheiros para pacientes
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Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão do Cuidado HUCAM/EBSERH

Inadequado

Temos apenas um banheiro para um quantitativo
maior de funcionários
banheiro do repouso médico junto a pia de lavar
louças
O quantitativo de profissionais para utilizarem um
banheiro só.

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
um banheiro inadequado pro numero de servidor
adequado
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado

Não existe espaço para refeição e descanso

Pouco
adequado

Não temos um espaço amplo de copa ou para repouso.
NECESSIDADE DE REPARO NOS RALOS DA COZINHA E
BANHEIRO OCASIONANDO ODORES INADEQUADOS E
APARECIMENTO DE INSETOS COMO FORMIGAS,
BARATAS E RATOS
o espaço para a refeição comporta somente 02
pessoas, o que insuficiente para o numero de pessoas
do local.
odor insuportavel na cozinha, piso destruido
necessitando urgente de reparação, infestação barata,
insetos em geral.
a substituição de ralo da cozinha, tendo em vista que o
mesmo está em más condições de uso: na parte do
piso que está quebrado, entra insetos(rato, barata e
outros), odor insuportável e principalmente na cozinha
onde é realizada as refeiçoes.

Divisão de Logística e Infraestrut
Hospitalar - HUCAM/EBSERH

Adequado

Divisão de Logística e Infraestrut
Hospitalar - HUCAM/EBSERH

Inexistente

Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH

Inadequado

Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Setor de Gestão do Ensino HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Administração de
Pessoal/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Não espaço para descanso

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Não há espaço para descanso.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

na casa 03 não temos um espaço adequado

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Refeitório improvisado mas funciona e copa
disponível.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Local para realização de refeições é inadequado.

Há espaço para refeição mas, não há para descanço.
Com a improvisação de um 2º ambiente, ficou um
pouco melhor a distribuição de pessoas na hora do
almoço.
Há uma pequena mesa individual, de frente para a
parede.Não há espaço para descanso.
Local de descanso inexistente para quem realiza
plantão de 12 horas. Espaço muito pequeno da cozinha
e mesa insuficiente para refeições com grandes
aglomerações de pessoas nesse horário.
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Também ineficiente, cozinha única e apertada, uma
mesa pequena, redonda, com quatro cadeiras, e uma
demanda diáriade
estudantes,médicos,recepçao,enfermagem, enfim,
não dá conta.
em relação ao espaço de repouso médico não há o que
dizer mas um melhor espaço par as refeições da
equipe como um todo se faz necessário.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

espaço para refeiçao mto apertado

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Espaço pequeno para refeições. Não há local de
descanso.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Refeitório atual muito apertado, e a demora na
reforma do refeitório

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Atenção Psicossocial HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

somente temos 1 mesa pequena com 4 cadeiras e
praticamente todos funcionarios fazem suas refeições.
Geladeira em condições precarias.
Precisa de uma copa, pois utilizamos a sala que é
destinada para oficinas e reuniões para fazermos
também as refeições.
Atende aos colaboradores, pois é um espaço usado
momentaneamente. Precisa apenas de mais zelo e
atenção por parte do setor de manutenção que
demora muito a atender as demandas de Ordens de
Serviço.
Não há espaço para descanso. O espaço para refeição
é muito pequeno para o número de servidores do
setor.
espaço carecendo de melhor estrutura mobiliaria de
copa.
falta água filtrada dentro do quarto. Temos que pegar
na Enfermagem.
As refeições são feitas dentro de um conteiner no
pátio do hospital. O acesso ao local não possui
iluminação adequada.
o local e distante e descoberto para os dias de chuvas.
o descanco nao existe.

Inexistente

nao existe e nunca existiu

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Espaço que temos para descanso e refeição são
pequenos pela a quantidade de funcionários.
os próprios funcionários tiveram que compras camas
para repouso
repouso médico não dimensionado para descanso e
refeição de todos os componentes em boa parte dos
turnos.

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

inexistente

Inadequado

Os enfermeiros não possuem local de descanso
prórpio, conforme existia antes da entrada da Ebserh,
o local disponibilizado é inadequado, nos impondo a
necessidade de compra de colchonetes e e descanso
no chão, muitas vezes dividindo o espaço com baratas

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
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Não tenho sala para me referenciar; uso quarto dos
residentes para descanso noturno. Mesmo
coordenando a Residência de Doenças Infecciosas e
Parasitárias, não disponho de sala ou computador.

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Mais que
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

descanso sem cama colchões no chão.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

O repouso médico está quase sempre ocupado por
profissionais não médicos

Temos uma copa para refeições e lanches.
Funciona de forma improvisada em local pouco
adequado.
Ocorre em local improvisado
Refeições feitas no container externo do hospital
comprometidas em tempos de chuvas, pois não há
cobertura do passeio.
Existe um pequeno espaço na cozinha para duas
pessoas efetuares as refeições.
NÃO HA ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E O LOCAL DE
DESCANSO É UM CUBICULO PARA DESCANSO DE 3
PESSOAS QUE SE " ATROPELAM" NO LOCAL, SEM
VENTILAÇAO, BARULHO, EM MEIO AOS PACIENTES
INTERNADOS
Cubiculo ...no quarto de médico O espaço existente
totalmente inadequado porque fica ligado ao WC da
enfermagem e um cubiculo escrtorio pra secretaria da
UTI e tambem serve de corredor pata quarto da
enfermagem

tendo em vista que não cumprimos jornada
flexibilizada,precisamos de um espaço maior para
almoçar.o nosso refeitório só cabem 3 pessoas
sentadas e é passagem para servidores da manutenção
o que tira totalmente a nossa privacidade
Absoluta precariedade, quanto ao descanso dos
técnicos de enfermagem.
Hoje o local de refeição dos servidores ocorre num
container e junto aos parentes de familiares que estão
acompanhando os pacientes no hospital.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Espaço inadequado quanto a climatização e mobiliário

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Espaço para refeição e descanso não é isolado
fisicamente da área de trabalho.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

não temos espaço

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

o refeitório é pequeno e com condições inadequadas.
Não possuímos local para descanso no intervalo

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

para refeição ok, descanso nao existe.
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Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

refeitório pequeno e espaço para descanso não tem.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inexistente

não existe local para descanso e nem para se quer um
lanche.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inexistente

não existe local para descanso pós almoço para os
servidores. isso acarreta mais cansaço ao trabalhador

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Anatomia
Patológica - HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Inexistente

Espaço para refeição muito pequeno. Os servidores
precisam se revezar para as refeições. Não há espaço
para descanso.
O pouco espaço que se tem para refeição se torna
inexistente devido a um acumulo de pessoas alem de
funcionários, pelos que não fazem parte do setor.E um
local específico para descanso não existe, embora aja
espaço para isso bem como aumentar o refeitório
Estamos há 6 anos em um espaço improvisado.

Unidade de
Inadequado
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH

não se pensa em fazer um local apropriado para
descanso dos funcionários.

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

falta local para que os servidores repousem no
intervalo de almoço.Não temos um refeitório.

Unidade de
Planejamento/HUCAM/EBSERH
Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH

Inexistente

A refeição é feita nas mesas de trabalho.

Pouco
adequado

Cozinha muito pequena com uma mesa pequena para
4 setores

Inadequado

armarios quebrados, descanso pequeno para a
quantidade de pessoas que aqui trabalham

Inadequado

Espaço precario

Inadequado

estendemos colchões no chão

Inadequado

Extremamente inapropriado, a copa, quarto não
comporta o número de profissionais do setor, ar
condicionado sempre com defeito, uma única beliche
para o descanço, colchões são colocados em um
auditório como improviso no momento do descanso.

Inadequado

local de descanso sem ventilaçao muita poeira
colchoes no chao etc.....

Inadequado

nosso local de refeição e descanso não comporta o
numero de funcionários.

Inadequado

pequeno, pouco ventilado e com pouca cama

Inexistente

necessitamos de um local adequado para as refeições
fora do ambiente de trabalho
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Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH

Adequado

refiro ao espaço para refeição.

Pouco
adequado

Falta um local adequado para descanso.

Inadequado

Deveria ter um local adequado para refeição.

Inadequado

o quarto de repouso dos médicos do Pronto-socorro
do HUCAM apresenta área inadequada para o número
de usuários e a sua estrutura é muito ruim

Pouco
adequado

Muito pequeno e com acesso direto da população

Adequado

Precisa de reformas e manutenção.

Inadequado

Venham ver. Seguir normas

Pouco
adequado

Necessidade de um refeitório decente.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Copa muito pequena e local de descanso inexistente.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Existe uma pequeníssima copa ao lado do banheiro no
ambulatório da casa cinco, que permite refeições
rápidas mas somente de pé.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Inadequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inexistente

existe espaço mínimo para refeição e não existe
espaço para descanso.

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

adequado com ressalva, o espaço do descanso dos
profissionais da unidade é usado também pelos
estagiários que deveriam ter um espaço para eles

Adequado

Tem falhas, mas no geral é bom.

Pouco
adequado
Pouco
adequado

a nossa copa e muito pequena para a quantidade de
funciomarios

Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

ESPAÇO EXISTENTE INADEQUADO, PEQUENO.
O local para refeição é muito pequeno, uma vez que
atende a maioria das equipes que atuam no setor. O
beliche do repouso está precisando de manutenção.
A refeição era melhor, quando administrada pelo
hospital. Tanto na qualidade da refeição, quanto no
local. Hoje o local está fora da unidade hospitalar,
durante a noite nos deparamos com ratos, pegamos
chuvas.

Inadequado

no setor nao tem lugar de descanso.

Inadequado

Precisamos de um espaço para almoçar e jantar

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inexistente

Quando queremos apenas ficar um pouco parada no
quarto da enfermagem descansando em nosso período
de descanso, já está ocupado o lugar ou não podemos
conversar naquela hora pois atrapalhamos.
Não temos local apropriado para almoco, exceto aos
finais de semana que temos um refeitório externo
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Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Unidade
Divisão de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico - HUCAM/EBSERH
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Administração de
Pessoal/HUCAM/EBSERH

Não temos um refeitório para realizarmos nossas
refeições e descanso no intervalo intrajornada
As beliches precisam de reparos estão todas bambas
apresentando riscos de queda e o barulho atrapalha o
descanso.
O espaço é pequeno para a quantidade de funcionários
e o banheiro, copa e descanso são no mesmo
ambiente, tornando tumultuado o ambiente.
o local de descanso e copa ficam no mesmo espaço,
não tem o tamanho ideal para comportar o numero de
servidores e funcionários do setor.
os beliches estão frouxos balançando.

Visto que o quantitativo de funcionários da
enfermagem é maior do que o da medicina e o espaço
Pouco
é inversamente proporcional. Mas também sei que
adequado
isso nunca vai mudar. Ao menos se faz um desabafo
todo ano.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
Poucos seguranças nos estacionamentos.
adequado
Pouco
Portas frágeis, sem manutenção adequada.
adequado
se for em relação aos riscos no local/ambiente - não;
se for em relação ao local, onde fia o setor, vejo um
Pouco
certo tipo de exposição, porque às vezes há pessoas
adequado
que sobe a esse andar por engano.E a noite as escadas
são pouco iluminadas.
inexistência de vigilantes , a noite ficamos isolados e é
Inexistente
constante a presença de usuários de crack rondando a
área
O livre acesso dos usuários do Hucam nas
dependências do hospital, aliados a trabalho
Inadequado
ininterrupto (24 horas) e próximo à regiões críticas da
cidade, tornam o ambiente inseguro.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Espaço vulnerável. Segurança inadequada

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Por ser local de grande atendimento e público
diversificado deveria contar com um segurança
específico e próximo ao setor.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

POuca iluminação após as 17h. Poda das árvores nem
sempre contínua, o que traz insegurança para o local

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

vejo poucos seguranças no turno vespertino

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Houve melhora no quesito segurança, principalmente
no estacionamento, no último ano. Porém acho que
poderia haver melhorias no estacionamento que fica
no antigo campo de futebol.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

houve uma maior sensação de segurança com o
fechamento dos portões à noite.
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Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Adequado

Mas precisa ser melhorado.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

O local é deserto, no fim da tarde, acho que devia ter
mais profissionais na segurança, mais
iluminação,câmeras em locais estratégicos e controle
das pessoas que circulam nas dependências do
hospital.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Sinto insegurança quando a noite vai chegando, portas
muito fácil de abrir.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Não temos segurança em nosso local de trabalho.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Áreas comuns escuras ao entardecer , com pouca
segurança no estacionamento

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

necessita melhorar, inclusive nas áreas de
estacionamento

Unidade de Atenção à Saúde da Mulher HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Ainda considero que falta recursos humano

Adequado

MELHOROU MUITO.

Adequado
Inadequado
Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado
Inadequado
Inexistente
Inexistente
Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Tivemos alguns problemas no estacionamento mas
melhoraram com mais segurança.
creio que por estar inserido em um local perigoso,
estando o Brasil inteiro em situação de risco.
iluminação externa insuficiente
Não me sinto protegida dentro do meu setor de
trabalho, a porta não fecha e não temos interfone.
sinto-me vulnerável.
Digo em relação a segurança patrimonial não há nesse
ambulatório, pelo menos que eu tenha conhecimento.
apesar da melhoria da iluminação do espaço de acesso
central do hospital os patios de estacionamento ainda
são perigosos, escuros e carecem de vigilia.
POR SE TRATAR DE UM SETOR DENTRO DO HOSPITAL
DIFICULTA A ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS
Tem segurança patrimonial porém não a controle de
acesso das pessoas, funcionários.
Há vários furtos, pacientes e médicos já foram
baleados nas dependências do hospital.
qualquer pessoa entra sem ser indentificado
principalmemte no plantao noturno
temos varios casos de roubo
acessos sem bloqueio para colaboradores e
pacientes/familiares em áreas restritas aos
profissionais.
Houve um assassinato dentro do HUCAM no ano
passado ( Dra Milena); na semana passada um
paciente foi atingido por uma bala perdida dentro de
um dos ambulatórios
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Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado
Mais que
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Não há equipe permanente, ou câmeras de segurança,
ocorrendo inclusive furtos de celular de funcionário.
Temos segurança patrimonial que faz segurança do
ambulatório.
Do ponto de vista biológico é pouco adequado.
Falta rigor no controle de entrada e saída de pessoal
servidor e publico(usuário).
o entorno do Hospital é muito perigoso, já ocorreram
vários assaltos
Ocorrendo roubos a servidores dentro do patio do
hospital.
quase sempre há pessoas estranhas ao setor

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Quarto dos medicos com area fisica inadequada
..Sistema de exaustão do quarto de isolamento
respiratorio inexistente ...

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

As vezes sentimos falta de ter mais vigilantes e
seguranças e até mesmo câmeras.

Unidade de Farmácia Clínica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Na área externa da farmácia, a iluminação é precária,
ficando muito escuro quando anoitece.
O hucam foi alvo recente de bala perdida nas
dependências do ambulatório. Além de assassinato
recente e múltiplos assaltos.
O REPOUSO DA ENFERMAGEM ESTÁ FORA DO SETOR,
NÃO POSSUI TRAVA NA PORTA, FICAMOS A MERCÊ, DE
QUALQUER ACONTECIMENTO.
repouso de enfermagem sem segurança: a porta não
fecha.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

qualquer pessoa entra no laboratório, sem se quer
apresentar qualquer documento.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Qualquer pessoa tem acesso ao local de trabalho

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

falta segurança

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Necessário mais seguranças próximos ao local de
trabalho.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Número reduzido de agentes de segurança.

Unidade de
Inadequado
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH

local pouco iluminado nas redondezas do hospital com
arvores que facilitando o acesso de meliantes.

Unidade de
Planejamento/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Há poucos vigilantes para cobrir as áreas externas do
HUCAM.

Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

necessidade de guardas fazendo rondas e nao ficando
parados nas entradas principais do hospital.
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Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH

Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Estamos completamente expostos visto que a
iluminação ao redor do hospital não existe, não temos
rondas de policia e estamos muito proximos de um
morro com tiroteio constantes.

Inexistente

não temos nenhuma segurança, qualquer um que
quiser pode entrar

Inexistente

sem controle da entrada e saída de pessoas no setor
falta de armários para alocação de bolsas

Pouco
adequado

Basta ter um jaleco para entrar

Pouco
adequado

Não temos fechadura na porta de entrada da unidade.
Porta aberta 24 horas.

Pouco
adequado
Inadequado

Pouco
adequado

não temos portas com com chaves, a porta do repouso
há tempos quebrou, colocamos um colchão na hora do
descanso para isolar o quartinho da copa.
Mitas vezes sofremos agressões verbais e físicas.E bala
perdida
Estamos rodeados de morros, assaltos são constantes,
já houveram roubos e arrombamento de carros,
tentativa de sequestro relampago e até
homicidio,recebemos com certa frequencia pessoas
privadas da liberdade e nos falta o aparato de
segurança.

Inexistente

Não temos nenhuma segurança.

Pouco
adequado

A iluminação para quem sai no horário noturno é
pouco segura.
apesar da melhora do serviço de segurança, ainda
acontecem episódios de violência extrema detro da
área do Hospital das Clínicas
É necessário melhorar a segurança com melhor
controle de quem acessa o hospital.
Regulizar alarmes e segurança local, já que temos
aparelhos de alto custo.
Continua sendo o problema no setor. Constantemente
pessoas transitando no setor sem identificação. A falha
começa na portaria que deveria ser mais atuante.

Pouco
adequado
Adequado
Inexistente

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

inadequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Estacionamento sem iluminação.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Iluminação insuficiente no período do fechamento.
Não tem segurança fixa no local

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Falta segurança no campus

Precisa de uma portaria eficiente
Venham ver. Seguir normas
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

a portaria nao é muito rigorosa. O nosso hospital sofre
com a violencia urbana.
NECESSIDADE DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS
DAS ENFERMARIAS,ANDAR ALTO E SEM PROTEÇÃO
Percebo falta de segurança ao sair do plantão à noite.
Não há um segurança em nosso setor, e por vezes
acontece agressões dos usuários aos profissionais.
Os pacientes nos agridem a qualquer hora e os guardas
que tem ali foram contratados apenas para proteger o
patrimônio.
vários casos de furto já ocorreram e casos também de
ameaças e agressões de familiares e pacientes com a
equipe médica
Ainda vemos muita gente que adentra o setor sem se
identificar.
deveria ter mais guardas. Principalmente que passasse
no setor de vez em quando para verificar se tudo está
sobre controle. Falta armário para todos os
funcionários para guardar as bolsas.
Infelizmente temos uma segurança que ainda precisa
se articular para trazer uma segurança para o
patrimônio da empresa
Melhorando, mas ainda estamos muito vulneraveis
nao há equipe de segurança para os funcionarios nem
estacionameto adequado ou controle de entrada e
saida de pessoas
poucos funcionários da segurança para atender todo o
local,
Tem melhorado, mas há a insegurança e isso já foi até
noticiado no jornal. Então, Não falei novidade.
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