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CIDADES

Unidades básicas de saúde de Goiânia
estão sem acessibilidade plena
A pedido do MP-GO, CAU relata falhas nas obras de três centros de saúde da capital e veri�ca
problemas para pessoas com mobilidade reduzida

04/12/2018 - 22:00

Só pela intuição ou com ajuda externa é possível para uma pessoa com mobilidade
reduzida ser plenamente atendida nos Centros de Saúde (CSs) da Vila Moraes,
Conjunto Riviera ou Marinho Lemos, este no Setor Negrão de Lima. As unidade de
saúde do município foram alvo de relatório do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU-GO) feito a pedido da 39ª Promotoria de Justiça do
Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Outros 19 locais também utilizados
como unidades básicas da saúde municipal vão passar pela vistoria do conselho,
seguindo o pedido do MP.

Nos casos já relatados, a arquiteta responsável, Giovana Lacerda Jacomini, veri�cou
que há problemas desde o primeiro acesso às unidades, em que as calçadas já não
possuem acessibilidade. No CS Conjunto Riviera, “a calçada está com o piso
dani�cado e não há rota acessível com piso tátil”, conforme o relatório. O
documento aponta ainda que o rebaixo não está alinhado à faixa de pedestres e o
estacionamento que dá acesso aos prédios não possui reserva para idosos e
portadores de de�ciência física. Além disso, a área administrativa �ca no segundo
andar e o acesso é por escadas.

Giovana relata que isso impede que portadores de de�ciência possam trabalhar no
local e lhe foi informado também que muitas vezes a coordenadora do CS tem de
fazer atendimento administrativo fora da sua sala em razão dessa di�culdade. “A
acessibilidade para de�cientes visuais não foi contemplada no espaço, tanto no
deslocamento dessas pessoas pelo complexo como na sinalização externa da
edi�cação, sem nenhum tipo de comunicação tátil nos espaços”, informa o
documento.

Tanto no CS Conjunto Riviera quanto no CS Vila Moraes, as unidades são em prédios
alugados, cujas adequações não foram su�cientes para o atendimento pleno. Na
unidade da Vila Moraes, a arquiteta relatou que o local “não é acessível para
usuários de cadeira de rodas e restringe o uso para pessoas com mobilidade
reduzida, especialmente idosos e grávidas, público amplamente assistido pelo
centro de saúde”. Também há problemas com a ausência do piso tátil.

Já no CS Marinho Lemos, mesmo em um imóvel térreo, a “implantação foi feita em
cota de nível bem acima do nível da calçada provocando a construção de rampas
que se transformaram em obstáculos na recepção”. Giovana explica que esses três
primeiros locais foram escolhidos aleatoriamente e que os demais 19 espaços
ainda serão vistoriados pela entidade.

Em resposta aos relatórios do CAU-GO, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
informa, por meio de nota, “que, por serem construções anteriores às leis de
acessibilidade, algumas unidades necessitam de adequações. Nas novas unidades
construídas ou que receberam reformas mais abrangentes, os critérios de
acessibilidade já foram contemplados como por exemplo as UPAS, Centro de Saúde
Recanto das Minas Gerais e Ciams Urias Magalhães”.

Centro de Saúde do Conjunto Riviera foi um dos locais visitados (Foto: Sebastião Nogueira)
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