CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO SAUDE E
PROMOÇÃO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO –
MS.
Visitas na área da Saúde, realizada no Hospital de nosso Município, no dia 16 do maio de
2017.
Hospital Municipal constatações:
Administrativo
• Copiadora - (Não funciona e necessita de Reparos e Manutenção)
• Ar condicionado- ( É necessário a aquisição, não possui no local)
Ambulância
• Peugeot – Atendimento somente nas proximidades urbana do município
(atendimento interno). Sem condições de fazer viagem fora do município.
• Fiet Fiorino - Atendimento somente nas proximidades urbana do município
(atendimento interno). Sem condições de fazer viagem fora do município.
• Hilux – Em condições de viagens, porem a tampa traseira não fecha esta amarada
com um cinto de segurança. (Necessita de reparos e manutenção).
Refeitório
• Geladeira – (É necessário a aquisição, a geladeira existente no local esta sem
condição de uso).
• Armário – ( as portas estão caindo, sendo que uma delas não abra, por este motivo é
necessário a aquisição de um armário novo)
• Liquidificador – (não esta triturando os alimentos, por esse motivo é necessária a
aquisição de um liquidificador novo)
• Tomadas – (necessário a instalação de tomadas identificando a 110 e 220, levando
conta que atualmente os fios estão expostos, causando perigo de eletrocussão)
• Toldo na Janela – (necessário a aquisição de toldo para a janela da cozinha, uma vez
que a vidraça fica exposta ao sol)
• Panelas de pressão – (A panela de pressão existente esta com defeito, sendo
necessário a aquisição de uma panela nova)
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Banheiro Funcionários Masculino
• Chuveiro – (necessita de manutenção e reparos e aquisição de um chuveiro novo)
• Armário para armazenamento de pertences – ( sem condições de uso, necessário a
aquisição)
• Torneiro da pia – ( necessita de manutenção e reparos)
• Descarga – (A descarga não funciona e necessita de manutenção e reparos)
Banheiro Funcionário Feminino
• Lâmpada ( necessário a aquisição de 02 lâmpadas)
• Chuveiro ( necessário a aquisição de dois chuveiros)
• Descargas (As descargas não funcionam e esta sem condição de reaproveitamento,
sendo necessário a aquisição de duas descargas)
Setor Sala de Emergência
• Maca – (não é adequada, pois não tem a proteção lateral, sendo necessário a
aquisição de uma maca própria para emergência)
• Armário – (Não tem fechadura, sendo necessário reparos ou aquisição de um
armário novo)
• Papel Termossensível ECG – (esta faltando e sem o papel termossensível não é
possível realizar os exames eletrocardiograma, sendo necessário a aquisição do
mesmo)
• Monitor Cardíaco – (Não esta medindo corretamente e saturação, sendo necessário
fazer a manutenção e reparos no mesmo)
• Desfribrilador - (faltam as pás descartáveis, sendo necessária a aquisição das
mesma)
• Oximitro de pulso – (a leitura do oximitro esta desregulada, sendo necessário a
manutenção e reparos)
• Ventiladores – (estão sem proteção da parte da frente, sendo necessário a
manutenção e reparos de dois ventiladores)
• Aspirador – (é muito antigo, defasado e sem condições de uso, sendo necessário
manutenção e reparos)
• Rede de oxigênio- ( Esta com vazamento na sala de parto, sendo necessário fazer a
manutenção e reparos do mesmo)
• Ar condicionado (É necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que no
local não tem ar condicionado)
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Consultório Médico 1
Funciona como sala de curativo e gesso.
• Ar condicionado – (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que
não tem ar condicionado existente no local)
• Armário – (necessário a reparos e manutenção)
• Suporte para soro – (é necessária a aquisição de suporte para soro, uma vez que os
existentes estão em péssimo estado, dificultando deslocamento dos pacientes até
sanitários).
Consultório Médico 2
• Ar condicionado (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não
tem ar condicionado existente no local)
• Banheiro – ( Sem lâmpada, é necessária a aquisição de um lâmpada)
• Descarga – ( necessário a manutenção e reparos, pois a mesma não esta
funcionando)
Banheiro corredor para paciente
• Descarga – (com Defeitos, necessário reparos e manutenção)
Sala de medicação
•

Falta farmacêutico

Sala de Triagem
• Ar condicionado (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não
tem ar condicionado existente no local)
• Cadeira sem braçadeira- ( é necessária a aquisição de uma cadeira com braçadeira,
para aplicação de injeção etc...
Sala de inalação e medicação
• Aparelho de nebulização- (esta com defeito necessita de manutenção e reparos/
atualmente é utilizado oxigênio, sendo que não é correto )
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Sala de raio X
•
•
•
•

Vazamento de Produto químico (necessário reparos e manutenção)
O Aparelho não funciona adequadamente
Adequação da sala para a instalação do novo aparelho já adquirido.
Ar condicionado –(é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que
não tem ar condicionado existente no local )

Laboratório
• Reagente- (é necessário a aquisição de reagente, uma vez, que não estão sendo
efetuado nenhum tipo de exame por falta do mesmo)
Obs: Limpo e organizado
Recepção
• Registro de ponto de freqüência (não esta emitindo o comprovante, necessita de
reparos e manutenção
• Bebedouro – (esta sem condições de uso, é necessário fazer aquisição de um
bebedouro)
• Televisão-(é necessário fazer a aquisição de uma TV)
• Ar condicionado- (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não
tem ar condicionado existente no local)
• Porta de entrada (necessita de manutenção e reparos)
• Toldo (é necessário fazer a aquisição de um toldo, levando e conta que a falta do
mesmo atrapalha o trabalho dos funcionários na recepção)
Banheiro Recepção
• Vaso Urinário Masculino com defeito (necessita de reparos e manutenção)
• Portas sem fechaduras (necessita de reparos e manutenção)
Rouparia
• Retirar o arquivo morto existente no Local, uma vez que o mesmo atrapalha e
contamina os trabalhos dos funcionarios.
• Lâmpadas- (necessita de uma lâmpada)
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Dormitório do médico de plantão
• Estudar uma forma correta de instalação do ar condicionado. Fiação esta com sobra,
sendo necessária a padronização.
• Registro do vaso com vazamento (necessita de reparos e manutenção)
Farmácia
• Fiação (padronizar)
• Ventilador (quebrado, necessita de reparos e manutenção)
• Pia (não funciona, necessita de reparos e manutenção)
*Segundo informações tem medicamentos necessários para os pacientes

Lavanderia
• Maquina (necessita de manutenção e reparos).
• Lâmpada (disjuntor queimado, necessita de reparos)
Consultório Médico
•

Trocar a atual sala do consultório médico para uma sala próxima ao dormitório do
medico - (fazer as adequações necessárias da nova sala incluindo abertura de uma
porta que dá acesso direto para o dormitório Médico)
Esta troca é necessária uma vez que a atual sala do consultório tem a janela voltada
pra rua.

• Ar condicionado (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não
tem ar condicionado existente no local)
Sala de esterilização
• Lâmpadas ( Colocação de Lâmpadas).
• Maquina Seladora (manutenção e reparos)
• Falta material biológico
• Autoclave (manutenção e reparos)

CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

Posto 2 (interno)
•
•
•
•

Ventilador - ( necessário a aquisição um ventilador)
Armário - (necessário a aquisição de um armário)
Inalador - (necessário a aquisição de um inalador)
Armário próprio para medicamentos - (necessita da aquisição de um armário próprio
para armazenamento de medicamentos)

Berçário
•

Desativado

Isolamento
• Ventilador - (não funciona, necessita de reparos e manutenção)
• Falta oxigênio
• Cadeira de Roda – (necessário a aquisição de uma cadeira de rodas)
Sala de higienização
• Falta fechadura
Sala do Centro Cirúrgico
• Desativada (Por falta de profissional)
Vestuário masculino do Centro cirúrgico
• Não tem chuveiro
Vestuário Feminino do Centro Cirúrgico
•

Descarga com defeito (necessita de reparos e manutenção)

Sala de Parto - Pré operatório.
• Caixa de descarga não funciona (necessita de manutenção e reparos)
• Detector fetal (necessário a aquisição)
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Sala de Parto
• Desativada (Por falta de Profissional na área)
Enfermaria I
• Falta mesa de cabeceira
• Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
• Falta chuveiro no banheiro
• Ventilador com defeito
*É necessário que se faça a aquisição de todos esses equipamentos mencionados para que
a enfermaria funcione adequadamente.

Enfermaria II
• Vaso sanitário com defeito (necessita de reparos e manutenção)
• Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
• Falta uma pia para lavar as mãos e papel toalha com suporte (é necessária a
aquisição)
Enfermaria III
•
•
•
•
•

Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
Falta mesa de cabeceira (é necessária a aquisição)
Suporte para soro com rodas (é necessária a aquisição)
Vaso Sanitário (necessita de reparos e manutenção)
Falta livros e brinquedos para as crianças internadas

Enfermaria III
• Falta mesa de cabeceira (é necessária a aquisição)
• Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
• Suporte para soro com rodas (é necessária a aquisição)
Necrotério
• Falta lâmpadas (é necessário colocar lâmpadas)
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Informação de plantonista
• Deixar um médico de sobre aviso.
Diante das constatações acima elencadas, esperamos ter atendido a solicitação mediante a
ata da reunião realizada no dia 15 de maio de 2017.

