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Alvará da VISA

Rua T-28, N° 245 - Setor Bueno - Fone: (62) 3250-4900 / Fax: (62) 3250-4949 - Caixa Postal: 4115 - CEP: 74.210-040 - Goiânia-GO 
www.cremego.org.br / cremego@cremego.org.br



                                                  

                                                                                                                                                                                        Rel. 050/2012 – CAIS Chácara do Governador

Sala de estabilização da Unidade. Visão geral Visão de um dos leitos da sala

Bancada para preparo das medicações, guarda de 
prontuários e manipulação da nutrição enteral

Prateleira para guarda dos medicamentos

BIC com defeito Desfibrilador-cardioversor-monitor cardíaco com defeito
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Desfibrilador-cardioversor-monitor cardíaco com defeito Medicamentos do carrinho de parada da sala

Visão dos materiais de procedimento do carrinho Visão dos materiais de procedimento do carrinho

Armário para guarda de materiais de procedimento Visão da guarda de materiais de procedimento e  
pertences de funcionários no mesmo armário
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Área para prescrição médica. Localiza-se na entrada da 
sala de utilidades do setor

Banheiro sendo utilizado como sala de utilidades do 
setor

Repouso da equipe de enfermagem. Visão dos colchões 
sem capa impermeável

Visão dos colchões sem capa impermeável e dos colchões  
com capa rasgada

Repouso médico. Visão dos colchões com capa rasgada Banheiro feminino. Visão do box com chuveiro
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Visão do box do banheiro com bacia sanitária. Falta  
lixeira com tampa acionada por pedal e revestimento na  

parede

Visão do teto de um dos consultórios da emergência com 
infiltrações e mofo

Presença de água no chão do consultório em virtude da 
infiltração no teto

Aparelho de ar-condicionado, do consultório, estragado
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