UBS CAMBUCI
Vereador Dalton Silvano e sua assessoria
na busca das soluções dos problemas finais

E

ste vereador tem recebido inúmeras reclamações
sobre as novas instalações da UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE - UBS - CAMBUCI. Temos conhecimento que essa
Pasta também recebeu denúncias de mau funcionamento
daquele equipamento. A pedido deste vereador, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) - responsável administrativo e operacional daquela Unidade
- providenciou um levantamento detalhado dos principais
problemas técnicos originários da construção e instalação do prédio.
Tomo a liberdade de, a seguir, elencar, 31 itens com os
mais diversos problemas, principalmente elétricos, além
de instalação inadequada de equipamentos, infiltrações de água e outras deficiências
técnicas. A saber:
• Foram detectadas 52 lâmpadas queimadas nos corredores térreos e 1º andar;
• Circuitos de tomadas junto com circuito de iluminação externa, podendo propiciar a
fuga de corrente e atuação do dispositivo (DR);
• Quadros de energia sem diagramas elétricos;
• Painel de senha teve a queima da placa mãe duas vezes;
• Algumas tomadas das salas não estavam energizadas;
• No corredor lateral esquerdo da edificação, foi verificada fiação elétrica expostas, podendo acarretar acidentes, necessário a instalação de caixa de passagem;
• Quadro de energia aberto com disjuntor e circuito não identificado instalado na parede
do corredor lateral esquerdo da edificação;
• Fiação elétrica exposta dos condensadores de ar condicionado instalados na cobertura;
• Abrigo de resíduos sem ponto de iluminação, sendo necessária a instalação;
• Falta completar a instalação e sistema de transferência do Grupo Gerador por empresa especializada;
• Elevador com muita sujeira de obra em seus contatos de porta, propiciando falhas,
necessária limpeza geral por empresa especializada em toda caixa de corrida, portas de
cabine e pavimentos, operadores de porta e topo da cabine;
• O sistema de refrigeração está sem abastecimento de fluído, todos os equipamentos
Split somente ventilam não refrigeram os ambientes (salas), necessária nova recarga de
fluído em todo sistema;
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• Condensadores de ar condicionado estão soltos, não estão fixados na base / estrutura;
• Na sala de T.I foi observado que o equipamento Split está instalado em cima do rack,
que em caso de condensação poderá escorrer água e danificar os equipamentos;
• No lado de fora, lado esquerdo da unidade está sem portão, somente com tapume de
madeira, possibilitando a entrada de estranhos, necessário fechamento do vão;
• Infiltração de água/ umidade ascendente em todo perímetro da edificação;
• Os revestimentos das paredes externas, junto ao rodapé estão danificados, possibilitando a infiltração de água nas salas;
• Infiltração de água pelas janelas das salas, devido à má vedação,
• No telhado / cobertura foi verificado acúmulo de água onde os ralos do tipo abacaxi
estão com baixa vazão de água, possibilitando o acúmulo de água e infiltração pela cobertura, escorrendo nos andares inferiores;
• Infiltração de água nas paredes e teto do 1º pavimento;
• Forro sujo próximo a escada de acesso ao 1º pavimento, devido a infiltração de água;
• Infiltração de água no forro de gesso na sala de assistente social;
• No corredor lateral esquerdo da edificação, foi observado tubulação hidráulica exposta, possibilitando acidentes, necessária adequação / fixação das mesmas, com instalação de torneiras;
• Portas de ferro de acesso a área externa estava emperrada, necessitando dos serviços
de serralheria;
• Na sala de medicação e inalação, foi observado que a divisória instalada, implica na
acomodação dos leitos;
• Na sala de curativos é recomendado a instalação de lava pés de inox, prevendo riscos
de acidentes, nas paredes é necessário a pintura com tinta esmalte coral acetinado cor
marfim ref. 818;
• No abrigo de oxigênio e glp, não foram instalados a central de manifold para regulagem de pressão;
• A central de glp está muito próxima (ao lado) da central de oxigênio, sendo proibido
pelas normas técnicas, necessário a distância mínima de 8 m;
• Rede de oxigênio enterrada, os pontos de consumo instalados na sala de medicação
e inalação estão fora de padrão exigidos pela NBR 12188 e RDC 0050, onde indica que
o sistema de consumo deverá ser instalado há uma altura de 1,5 m de altura em relação
ao piso acabado, sendo que os mesmos estão instalados a uma altura de 1,7 m;
• Não foi detectado ponto de consumo de oxigênio na sala de observação;
• Na sala de observação, esterilização e expurgo não foram encontrados pontos de ar
comprimido.

Essas deficiências impedem a vistoria técnica da Prefeitura para concessão de alvará
de funcionamento, concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) entre
outras licenças que permitam o pleno funcionamento operacional da UBS CAMBUCI.
Este vereador, em nome dos usuários e apoiando decisões do Conselho Gestor dessa
Unidade, pede que todos os problemas sejam sanados o mais rápido possível e que os
usuários (pacientes) tenham atendimento digno dos padrões que essa Secretaria mantém na cidade de São Paulo.
Registre-se, por fim, que os nossos assessores MARCHESI e ALLAN estão desde o início
fiscalizando e acompanhando a definitiva solução desses problemas da UBS Cambuci.

