
 
 
 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

TERMO DE VISTORIA 

 

Aos 05 dias do mês de dezembro do ano de 2011, foi realizada vistoria no CIAPS 

– ADAUTO BOTELHO, sito: a Rua Adauto Botelho, S/N, , Bairro Cophema, 

Município: Cuiabá pelos Conselheiros Dr. Arlan de Azevedo Ferreira e Dr. 

Valdiro José Cardoso Jjuunior do Conselho Regional de Medicina de Mato 

Grosso, tendo sido constatado o seguinte: 

 

O CIAPS – Adauto Botelho é composto de uma ala de internações feminina, 

duas alas de internação masculina, divididas em ala I, para pacientes com 

patologia aguda e mais jovem e ala II, para pacientes crônicos e moradores, e 

um setor de pronto atendimento.  Há também duas outras unidades chamadas 

de anexos, porém distantes e não ocupam a mesma estrutura física.  Sua 

capacidade atual é de 20 leitos femininos, 30 leitos na ala masculina I, 20 

leitos na ala masculina II e 14 leitos no Pronto Atendimento. 

 A área externa de todo o complexo apresenta grande quantidade de mato ao 

redor, o acesso ao “estacionamento “ de veículos e ao próprio prédio é todo de 

terra, não há placas indicativos para direcionamento de pacientes ou 

visitantes, há um ambiente/ sala localizada entre a porta de acesso ao pátio 

principal e o suposto necrotério que encontra-se com a porta completamente 

destruída e o seu interior repleto de lixo e entulho. 

Ainda na área externa encontramos paredes com pintura descascada, 

infiltrações, fiação elétrica exposta, colchões e revistas velhas esparramadas 

pela fachada. 

 

ALA MASCULINA I 

Todas as enfermarias com paredes com infiltração, bolor, pintura descascada, 

camas enferrujadas e quebradas iluminação insuficiente, sem climatização. 
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Todos os banheiros em péssimas condições de uso, parede e piso com azulejos 

quebrados, sem chuveiros ou água quente, sem ralo e muitos com drenagem 

da água insuficiente, promovendo acúmulo; 

Recipiente para roupas usadas inadequados, fora das normas e depositado 

num corredor de passagem; 

Bebedouro sem proteção, com higienização inadequada, galões de água 

armazenados no chão; 

Local (armário) de armazenamento de pertences dos pacientes sem chaves e 

com organização inadequada; 

Posto de enfermagem  sem climatização, presença de geladeira com alimentos 

dos funcionários (não há medicação no seu interior).  Há uma maca disposta 

num dos lados onde o médico examina e avalia os pacientes internados, sem 

privacidade ou condições adequadas; 

Não há “carro de parada”, as medicações de urgência são armazenados em 

uma caixa e sem muita organização, o desfibrilador não funciona, 

laringoscópio não funciona, não há número adequado de cânulas e as que 

existem estão com prazo de validade vencido, o aspirador não tem condições de 

uso; 

Pátio externo que dá acesso á “sala de equipe” do masculino I é também ao 

posto de enfermagem apresenta muito mato, entulho e lixo (várias lâmpadas 

velhas ) acumulado; 

O pátio interno da ala masculina I apresenta caixa de esgoto sem tampa (à ceu 

aberto) e com acúmulo de água e detritos, apresenta lixo jogado no chão e 

queimado juntamente com grama, não há pavimentação alguma, apenas terra 

e mato; 

O corredor de acesso à ala masculina I apresenta diversos garrafões de água 

depositados no chão, grade do sistema de drenagem de água da chuva aberto e 

com muita sujeira; 

O almoxarifado armazena produtos de higiene com materiais de escritório, 

caixas são depositadas diretamente no chão e também serve como depósito de 
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materiais (monitores de computador, impressora e outros) fora de uso (sujos e 

empoeirados); 

 

ALA MASCULINA II 

Todas as enfermarias com paredes com infiltração, bolor, pintura descascada, 

camas enferrujadas e quebradas iluminação insuficiente, sem climatização 

Todos os banheiros em péssimas condições de uso, parede e piso com azulejos 

quebrados, sem chuveiros ou água quente, sem ralo e muitos com drenagem 

da água insuficiente, promovendo acúmulo; 

Recipiente para roupas usadas inadequados, fora das normas e depositado 

num corredor de passagem; 

Recipiente para roupas usadas inadequados, fora das normas e depositado 

num corredor de passagem; 

Bebedouro sem proteção, com higienização inadequada, galões de água 

armazenados no chão; 

Local (armário) de armazenamento de pertences dos pacientes sem chaves e 

com organização inadequada; 

 

 

Posto de enfermagem da ala masculina II 

 Apresenta iluminação e ventilação inadequados, paredes com a pintura 

descascada; higienização do ambiente ruim; armários sem chave ou tranca e 

sem gavetas, o balão de oxigênio não libera seu conteúdo; 

O “carrinho de parada” está enferrujado, acondicionamento de medicação 

inadequada, cânula oro troqueal com validade de sua esterilização vencida em 

fevereiro de 2011; 

Pátio interno da ala masculina II com diversas peças de piso faltando ou 

quebradas; parede com a pintura descascada e com infiltrações; 

 

PRONTO ATENDIMENTO 
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Funciona 24 horas por dia, possui 14 leitos de observação por até 72horas 

Sala de Acolhimento, com paredes descascadas e infiltrações; 

Sala de medicação/reanimação apresenta maca com seu revestimento rasgado; 

carrinho de parada “enferrujada”, laringoscópio sem pilha, faltam diversos 

medicações(incluindo adrenalina); 

As condições das enfermarias e banheiros se assemelham às descritas nas alas 

masculina; 

No posto de enfermagem do PA não há chave ou tranca no armário de 

medicamentos psicotrópicos, bolsas e pertences dos funcionários são 

guardados juntos com as medicações; 

 

 

ALA FEMININA 

Os problemas nas enfermarias, banheiros, corredores e posto de enfermagem 

se assemelham aos já descritos nas alas masculina I e II. 

 

UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

Apresenta ventilação e climatização inadequadas, encanamento de água e fios 

elétricos estão aparentes e percorrem o teto, não há forro (as vigas metálicas e 

telhas de zinco estão aparentes); parede com mofo e pintura descascada; 

alguns funcionários trabalham sem botas; fogões com “bocas” que não 

funcionam, assim como os fornos e coifas; higienização precária; 

 

O ambiente do refeitório é contíguo à cozinha, ambiente muito quente, com a 

cobertura e paredes semelhantes às descritas; 

 

LAVANDERIA 

No momento desta avaliação encontra – se em reforma para ampliação do 

espaço físico e número de máquinas, porém aparenta funcionamento correto. 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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• As informações abaixo relacionadas foram com diversos funcionários 

durante o período da visita. 

• Conforme a escala de plantão médico em anexo, há diversos horários em 

que não há plantonistas no PA. 

• A CCIH não possui médico infectologista é feita pela enfermeira e uma 

psicóloga; 

• A responsabilidade técnica de enfermagem é acumulada por apenas uma 

profissional em todas as unidades; 

• O número de técnicos de enfermagem em cada posto das enfermarias é 

inferior ao preconizado; 

• O profissional médico plantonista do dia refere que com freqüência 

faltam medicações e que o n° de plantonistas é insuficiente. 

• Devido certo grau de periculosidade e agressividade de alguns pacientes, 

os profissionais da área administrativa ficam expostos a riscos; 

• Há questionamentos sobre o correto destino do lixo hospitalar, pois o 

mesmo é pesado e transportado em conjunto com lixo não hospitalar 

(aumento do “peso” do lixo cobrado como lixo Hospitalar); 

• O único produto de limpeza usado em todos os serviços é o hipoclorito; 

• As internações por via judicial principalmente usuários de drogas e/ou 

álcool são problemáticas porque não cumprem o disposto da lei 

10216/2001; via de regra os pacientes são encaminhados sem avaliação 

médica e são colocados em conjunto com pacientes psiquiátricos por 

falta de vaga na unidade III (especificada para internação de usuários de 

álcool e drogas ilícitas); 

• A mistura de pacientes com doença mental e pacientes dependentes 

químicos gera abusos e agressões com relação aos primeiros; 

• Evoluções médicas atrasadas e muito restritas em suas informações, por 

exemplo: paciente e morador Celestino Correa da Silva portador de 

esquizofrenia com última evolução médica em 07/11/2011 e ultima 



 
 
 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

prescrição em 23/11/2011; paciente Roberto da Silva Galhardo sem 

evolução e prescrição há 03 dias; (fiscalização realizada em 05/12/2011) 

• O n° de óbitos no ano 2010 foi de 03 e em 2011 de janeiro – novembro 

foram 07, segundo informações todos com complicações clínicas e que 

não receberam atendimento adequado uma vez que não há qualquer 

estrutura para tratamento clinico de pacientes com doenças 

emergências. 

• A rede pública não está preparada e estruturada para o paciente pós – 

alta hospitalar. 

 
 
 
 
Dr. Arlan de Azevedo Ferreira             Dr.Valdiro José Cardoso Júnior 
      Conselheiro do CRM-MT       Conselheiro do CRM-MT  


