
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO
HOMEM – DR. ETIENE DE ALBUQUERQUE PALHANO

No dia 24 de fevereiro de 2021, foi realizada visita ao Centro de

Referência da Saúde do Homem – Dr. Etiene de Albuquerque Palhano, na Rua

Uruguaiana, 652 – Bairro Coronel Antonino, Campo Grande - MS, 79011-060.

Na área externa podemos observar que a unidade passa por

dificuldades. O forro de PVC está solto, o que durante as chuvas provoca

infiltração, causando mofo, que como sabido é prejudicial à saúde.

Foto 1 Forro de PVC solto

Outro problema bastante encontrado nas unidades é a falta de

manutenção. Caso que pode ser observado na unidade em comento, onde o

banheiro masculino encontra-se em estado de desatenção pelas entidades

públicas responsáveis. O referido banheiro também não possuía material de

higiene.



Foto 2 Banheiro masculino sem manutenção e sem material de higiene

As condições de falta de manutenção, bem como o material de

limpeza também foi encontrado no banheiro feminino da unidade.



Foto 3 Banheiro feminino sem manutenção, sem material de higiene e sem acessibilidade

Os extintores de incêndio da unidade encontram-se fora da

validade de manutenção. Tal artefato deve ser inspecionado regularmente, haja

vista sua importância em pontos de unidade que atendem a saúde pública.



Foto 4 Extintor com manutenção vencida

Foto 5 Extintor com manutenção vencida



Sala de esterilização

Foto 6 Armário antigo e quebrado

Sala de expurgo

Foto 7 Armário quebrado e com espaço insuficiente



Falta de iluminação

Foto 8 Corredor sem lâmpadas

Nos corredores é possível observar falta de lâmpadas. Problema

que pode ser sanado apenas com uma rotina de manutenção.



Foto 9 Corredor sem lâmpadas e sem forro de PVC

Em um dos corredores da unidade é possível observar também a

falta da tampa de acesso ao forro. Tal abertura pode deixar que sujeitas do

telhado possam adentrar a unidade.

Na enfermaria pode ser observado rachaduras e infiltrações,

causadas pela chuva.



Enfermaria

Foto 10 Parede com rachaduras e infiltração

É o relatório.

Campo Grande – MS, 26 de fevereiro de 2021.
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