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OBJETIVOS DA AUDITORIA CÍVICA: 

O objetivo do projeto é capacitar o cidadão para que ele consiga acompanhar 

continuamente os serviços públicos do seu município ampliando e efetivando o 

Controle Social, gerando um relatório que demonstre o panorama da situação dos 

serviços de saúde do seu município para que dessa maneira seja possível dar mais 

qualidade aos serviços públicos prestados à população e ainda, conscientizando o 

cidadão de que é seu dever fiscalizar e cobrar do setor público serviços de qualidade. 

1. INTRODUÇÃO
A origem do Programa Saúde da Família ou PSF no Brasil, atualmente 

conhecido hoje como "Estratégia da Saúde da Família", teve início em 1994, como 

um dos programas propostos pelo Governo Federal aos municípios para fortalecer a 

Atenção Primária à Saúde.  

A Estratégia de Saúde da Família visa à reversão do modelo assistencial 

vigente, no qual predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das 

vezes em grandes hospitais. No novo modelo, a família passa a ser o objeto central 

da atenção. O acompanhamento acontece no ambiente em que vive, permitindo uma 

compreensão ampliada do processo saúde/doença, incluindo ações de promoção da 

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. 

 No âmbito da reorganização dos serviços de saúde, a Estratégia da Saúde da 

Família é uma resposta à necessidade apontada em debates e análises referentes ao 

processo de mudança do paradigma que orienta o modelo de atenção à saúde vigente 

e que vem sendo enfrentada, desde a década de 1970.  

O paradigma anterior é calcado na supervalorização das práticas da assistência 

curativa, especializada e hospitalar, e que induz ao excesso de procedimentos 

tecnológicos e medicamentosos e, sobretudo, na fragmentação do cuidado. O novo 

modelo tem por desafio reorientar os recursos humanos, fundamental para o Sistema 

Único de Saúde (SUS). A importância da criação de um "novo modo de fazer saúde" 

é questão unânime entre os especialistas que debatem sobre a reforma sanitária 

brasileira.  
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No Brasil a origem  do Programa Saúde da Família remonta na criação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991 como parte do 

processo de reforma do setor da saúde, desde a Constituição, com intenção de 

aumentar a acessibilidade ao sistema de saúde e incrementar as ações 

de PREVENÇÃO e PROMOÇÃO da saúde. Em 1994 o Ministério da Saúde lançou o 

PSF como Política Nacional de Atenção Básica, com caráter organizativo e 

substitutivo, fazendo frente ao modelo tradicional de assistência primária baseada em 

profissionais médicos especialistas locais. 

Percebendo a expansão do Programa Saúde da Família que se consolidou 

como estratégia prioritária para a reorganização da Atenção Básica no Brasil, o 

Governo emitiu a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, onde ficou estabelecido 

que o PSF é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção 

Básica — que tem como um dos seus fundamentos possibilitar o acesso universal e 
contínuo a serviços de saúde de qualidade, reafirmando os princípios básicos 

do SUS: universalização, equidade, descentralização, integralidade e participação da 

comunidade - mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários. 

Em 2011 a Portaria GM Nº 2.488/2011 revogou a portaria GM Nº 648/2006 e 

demais disposições em contrário ao estabelecer a revisão de diretrizes e normas para 

a organização da Atenção Básica e aprovar a Política Nacional de Atenção Básica 

para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), foi um passo a mais dado para aperfeiçoar o 

Programa. 

Como consequência de um processo de desospitalização e humanização do 

Sistema Único de Saúde, o Programa tem como ponto positivo a valorização dos 

aspectos que influenciam a saúde das pessoas fora do ambiente hospitalar. 

2. PROJETO AUDITORIA CÍVICA NO DISTRITO FEDERAL

O projeto da Auditoria Cívica na Saúde no Distrito Federal é uma iniciativa do 

Instituto de Fiscalização e Controle (IFC), executado no Distrito Federal com o apoio 

da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), através da Subcontroladoria de 

Transparência e Controle Social; da Faculdade Processus, através do Observatório 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preven%C3%A7%C3%A3o_primordial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o_Prim%C3%A1ria_%C3%A0_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o_Prim%C3%A1ria_%C3%A0_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o_Prim%C3%A1ria_%C3%A0_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/SUS
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Social da instituição; e do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), que 

disponibilizou os espaços das suas promotorias regionais para apoio logístico, 

realizou a divulgação do projeto entre os servidores e seus membros, que participaram 

e respaldaram a ação. A iniciativa também contou com o apoio do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), da Associação dos Peritos Criminais Federais 

(APCF), do Sindcomercio e da OAB-DF.  

A ação foi executada no dia 10 de Junho de 2016, quando aproximadamente 

300 auditores cívicos visitaram 63 unidades básicas de saúde distribuídas em 17 

Regiões Administrativas do DF. Os auditores cívicos são cidadãos que, de forma 

voluntária, se dispuseram a contribuir para a melhoria da saúde pública. 

O evento teve a abertura oficial no dia 9 de Junho de 2016, no auditório da 

Faculdade Processus, em Àguas Claras. Contou com a presença da presidente do 

IFC, Jovita José Rosa, do Controlador-Geral do DF, Henrique Ziller, da Dra. Maria 

Rosynete de Oliveira, Procuradora Distrital dos Direitos Cidadãos do MPDFT e do 

Coordenador da Atenção Primária da Secretaria de Saúde do DF, Marcus Quito, além 

de professores e alunos da faculdade Processus e demais voluntários.  

3. METODOLOGIA
a. FICHAS

A avaliação da atenção básica na saúde é realizada pelos auditores cívicos com o 

auxílio de fichas temáticas (checklist). Esse material foi desenvolvido e adaptado à 

realidade do DF pelo IFC com o auxílio da CGDF e de servidores da Secretaria de 

Saúde. São perguntas de fácil resposta, todas elas baseadas nas normas de 

funcionamento da UBS e da ESF. Foram priorizados alguns elementos de maior 

relevância dentre as diversas exigências. 

Para cada Unidade de saúde foram aplicadas 8 fichas, a saber: 

1. Estrutura Física

2. Farmácia

3. Equipamentos

4. Profissionais

5. Usuários
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6. Agente Comunitário de Saúde

7. Informações Gerais

8. Insumos

b. VOLUNTARIADO

Os participantes foram dividivos em 3 grupos: guardiões, facilitadores, e 

voluntários (a participação de todos foi voluntária).  

Os facilitadores foram sensibilizados, capacitados e treinados pelo IFC 

juntamente com a CGDF. A tarefa dos facilitadores foi a de mobilizar a comunidade nas 

Regiões Administrativas (RA) para que, no dia marcado, participassem da realização 

da auditoria nas unidades escolhidas da RA.  Os guardiões, um por RA, foram os 

responsáveis por fazer a coordenação dos facilitadores, dando um suporte e 

motivando-os na mobilização da comunidade. Também tiveram como tarefa treinar os 

voluntários de sua RA e dar suporte técnico no dia da auditoria.  A auditoria contou com 

14 guardiões. 

Os voluntários foram convidados a participar por meio da articulação realizada 

pelos facilitadores e guardiões. Os Conselhos de Saúde Local, o Conselho Tutelar e  

grupos da comunidade local foram contatados. Nas redes sociais o convite foi feito à 

toda a sociedade. O MPDFT e a CGDF incentivaram a participação dos seus 

servidores, um bom grupo deles participou. Um grupo de aproximadademente 300 

voluntários foi responsável pela realização da auditoria cívica em 63 unidades básicas 

de saúde do Distrito Federal. 

c. ESCOLHA DOS POSTOS

A escolha das unidades que foram visitadas foi feita pelo MIT. O MIT está com 

um projeto para verificar qual o impacto da interveção do controle social (metodologia 

do impacto) nas unidades visitadas.  Do total de Unidades Básicas de Saúde do DF, 

foram escolhidas 134 para participar da pesquisa do MIT. Metade dessas foi escolhida 

para participarem da primeira etapa, recebendo a visita dos auditores cívicos que 

avaliariam sua situação.  A outra metade não foi visitada nessa etapa. Posteriormente 
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farão uma comparação entre elas, buscando identificar o impacto decorrente do 

controle social, analisando se houve modificação na qualidade da saúde.  

Em 3 das 67 unidades definidas na amostra, a equipe não realizou a visita, 

devido à falta de tempo e de voluntários. 

4. COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA

Na última atualização do Departamento de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde, em julho de 2016, a população do DF era de 2.648.532. A estimativa de 

população coberta por Agentes Comunitários de Saúde (que recebem visita dos ACS 

em suas casas) era de 545.100, o que representa uma cobertura de 20,58%. Já a 

estimativa de população coberta pelas Equipes de Saúde da Família era de 838.350, 
representando uma cobertura de 31,65%..  

5. ACHADOS DE AUDITORIA

Os achados de auditoria apresentados nesse relatório foram classificados em 

quatro níveis, para cada um está relacionado um prazo para que seja solucionado, 

sendo: 

 PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS: falta de medicamentos e insumos, coleta e

separação de lixo, controle de vetores, adequação de ambientes (o prazo para 
verificação de resolução dessas medidas é de 5 dias úteis); 

 CURTO PRAZO: em até 30 dias - pequenas manutenções de

equipamentos, problemas que possam ser resolvidos com dispensa de 
licitação, adequação de ambientes. 

 MÉDIO PRAZO: em até 60 dias - Manutenções e consertos de ambientes.

 LONGO PRAZO: em até 120 dias - para casos que exijam trâmite mais
complexo segundo a lei vigente, como a construção de novos ambientes e 

compra de equipamentos. 

Na metodologia aplicada, além do preenchimento do checklist, os auditores são 

estimulados a registrar outras observações. Essas observações também são muito 
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importantes, pois, muitas vezes, revelam situações específicas da unidade que 

impedem a prestação de um serviço de melhor qualidade, ou mesmo, que sejam 

executados. Na ação em Brasília os auditores fizeram muitas observações. Devido à 

dificuldade de determinar prazos específicos para a resolução de cada uma delas, foi 

adotado um prazo máximo de no máximo de 120 dias (prazo concedido para os 

casos em que há necessidade de procedimento licitatório).  

Antes de apresentar a lista dos achados com as respectivas classificações, 

cabe registar alguns achados que não serão classificados. São achados que dizem 

respeito a macro estrutura da saúde no DF, não se atendo a uma unidade específica. 

O objetivo com esse registro é trazer o assunto para a discussão buscando o 

aperfeiçoamento do serviço prestado, são eles: 

1) A grande parte das Unidades de Saúde não têm acesso sobre a informação 

sobre demanda reprimida para especialidades e exames. Os auditores chegaram a 

essa conclusão ao verificar que os servidores das unidades não sabiam informar (e 

nem tinham acesso à informação) de qual a situação da demanda reprimida.  

2) O agendamento de especialidades é centralizado, por meio do Sistema de 

Regulação (SISREG). O matriciamento e os encaminhamentos são feitos pelo médico 

generalista da equipe. Segundo relato de alguns postos, a espera para 

algumas especialidades supera doze meses. 

3) Não há transparência na lista de espera, os usuários não sabem qual sua 

posição na lista. 

4) Aumentar a oferta de consulta das especialidades é fundamental para a 

redução do tempo de espera. 

5) O gerenciamento da resolutibilidade das Equipes de Saúde da Família 

(ESF) e Equipes de Atenção Básica (EAB) é importante para reduzir a demanda pelas 

especialidades. Investir na capacitação das equipes reduzirá a necessidade de 

encaminhamentos. Segundo o Programa, 80% dos casos devem ser solucionados 

pelas equipes. 

6) É fator indispensável à Estratégia Saúde da Família o reconhecimento do 

território. A ESF só efetiva quando há a atenção a todas as famílias da área de 

abrangência. Há a necessidade inicial de fazer a territorialização seguindo os 

parâmetros da Política Nacional de Atenção Básica para que se possa adequar a 

unidade a realidade local, tanto em relação a estrutura física quanto de pessoal. 
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Muitas das Unidades não apresentam efetivamente a estratégia implementada, a 

territorialização não foi feita.  

7) O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) encontra-se

desatualizado. Em todas as Unidades de Saúde auditadas foram encontradas 

divergências entre a escala de profissionais fornecida pela unidade visitada e os 

dados fornecidos pelo CNES.  

8) Há um grande número de Equipes de Saúde da Família incompletas, sem a

quantidade mínima de profissionais para seu funcionamento. Na maior parte delas, há 

falta de Agentes Comunitários de Saúde e Médicos  

As deficiências encontradas nas unidades podem ser sintetizadas nos seguintes 

pontos: 

1) Unidades com espaço físico pequeno em relação a população atendida,

levando ao uso compartilhado das áreas, muitas vezes de forma inadequada. A falta 

de espaço limita a quantidade de atendimentos; 

2) Muitas Unidades encontram-se instaladas em casas alugadas, muitas delas

com ordem de despejo devido a falta de pagamento. Essas unidades têm a estrutura 

bastante comprometida em relação ao esperado para um atendimento de saúde de 

qualidade; 

3) A falta de manutenção das unidades compromete significativamente o

estado de conservação – unidades apresentam infiltração, mofo, pintura descascada, 

infraestrutura elétrica e hidráulica comprometidas; 

4) Foram identificados problemas de acessibilidade para portadores de

necessidades especiais em algumas unidades. Os problemas encontrados foram: 

ausência de rampas, ausência de piso tátil para pessoas com deficiência visual,  

utilização de pavimentação não apropriada, largura inadequada de portas, sanitários 

não adaptados. 
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5) A ausência de depósito de lixo é comum em muitas unidades. O lixo é

acondicionado de maneira inapropriada em bombonas e containers. Há casos em que 

os lixos comum e hospitalar estão dispostos juntos. 

Nas próximas páginas estão apresentados os achados de cada unidade 

visitada, acompanhados dos respectivos prazos para a solução. Para cada Unidade 

de Saúde são apresentadas fotos, tiradas pelos próprios auditores cívicos, que 

mostram a situação encontrada por eles. Abaixo, no mapa, estão os achados 

realizados e o número de unidades visitadas em cada uma das regiões 

administrativas. 



BRAZLÂNDIA

Realização:
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UBS Veredas I
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde junho de 2004. O 

horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 07h às 17h. Há 1 ESF 
na unidade, 5 microáreas e 4 estão cobertas. Há cerca de 3.594 pessoas 
cadastradas na UBS e no programa ESF, e 700 famílias cadastradas no 

programa ESF. 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Helena Ludumia Araujo Lapa Medico (clínico) 40h 
Debora Santos Correia Enfermeiro 40h 

Cláudia Ribeiro Camelo Técnico de 
Enfermagem 40h 

Cristiane Teodora de Assunção Oliveira Técnico de 
Enfermagem 40h 

Wagner* Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Pâmela* Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Luciano Ribeiro de Macedo Araujo Santos ACS 40h 
Franco Ficher Ferreira de Sousa ACS 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
Cirurgião dentista e 1 técnico em saúde bucal). 
 

OBS: *Os auditores afirmam não haver abrigo de resíduos sólidos e depósito de lixo. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente. 
 
 
         

Jeane Ludovico Mariano ACS 40h 
Maria Aparecida Nunes ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

 A Sala de esterilização não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados* IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação* IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores* IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar* IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação* IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores* IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina* 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Mesa para Exame Clinico 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Geladeira Farmácia não funciona 30 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que há uma balança de 150 kg; *não há sala de 
vacina.  
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OBS: Os auditores obsvervam ainda que os medicamentos clonazepan e diazepan 
são controlados e por isso não são dispensados na unidade.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Metformina  está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 
Urgência: 15 dias em 
média; ambulatório: 2 

a 6 meses 
Gastroenterologia 2 a 6 meses Não sabem 
Neurologia 8 meses Não sabem 
Oftalmologia 3 meses Não sabem 
Ortopedia 1 mês Não sabem 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

Não existe Não sabem 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) Não sabem Não sabem 

Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? A partir de agora é feito pela unidade 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Nâo possuem o controle desses dados na 
unidade. 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
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Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Agendamentos são realizados no 
Hospital Regional de Brazlândia. 

UBS Veredas II
A sede da unidade funciona sob regime de comodato há 3 anos. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 12h e das 13h às 17h. Há 
uma ESF na unidade, 5 microáreas e 4 estão cobertas. Há aproximadamente 
3.000 pessoas cadastradas na UBS e 720 famílias cadastradas no programa 

ESF. 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
- Enfermeiro - 

Rosirene Rodrigues de Melo Auxiliar de Enfermagem 40h 

Celma de Carvalho de Moura Técnico de 
Enfermagem 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES constam 3 ACS, 1 enfermeiro e 1 médico na equipe). Adequar a equipe 
Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição mínima. 

Humberto Rodrigues Tavares ACS 40h 
- ACS - 
- ACS - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Copa/Cozinha 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que os materiais da UBS são esterilizados no 
hospital. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O Sanitários para pessoas com deficiência não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Sanitário para Profissionais não é de uso exclusivo 120 Dias 

 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 
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Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Otoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que o sonar não está em bom estado de 
conservação 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Albendazol/Mebendazol está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metformina  está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
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OBS: Os medicamentos insulina NPH e regular não são dispensados por não haver 
geladeira na farmácia; segundo o funcionários, os medicamentos diclofenaco de 
potássio e de sódio não são fornecidos na UBS pois foram suspensos pela ANVISA; 
medicamentos controlados não são dispensados na unidade.  

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não possuem controle desses dados na 
unidade. 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Agendamentos são realizados no 
Hospital Regional de Brazlândia. 

 

O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não são organizados com rótulos visíveis  IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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UBS Incra 8 

A unidade funciona sob regime de comodato desde 2013. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 17h. Há uma ESF na 
unidade. Há 7 microáreas e 6 estão cobertas. A unidade está em fase de 

recadastramento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Francisco das Chagas de Jesus Pereira Medico (saúde na 
família) 40h 

Sayonara Rodrigues Santos Queiroz Enfermeiro 40h 
Romilda Viana Nascimento Auxiliar de Enfermagem 40h 

Roigor Aparecido Souza Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 
Rosimar Simões de Jesus ACS  40h 

Vanuza da Silva Dias dos Santos ACS  40h 
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Patrícia de Souza Rodrigues ACS  40h 
Georgina Ribeiro Lima Delmondes ACS  40h 

Enoque de Sousa Barros Junior ACS  40h 
Paulo de Tarso Beserra Miranda ACS  40h 

Patrícia de Souza Rodrigues ACS 40h 
Luciana Braga Sanglard de Almeida 

(Licença Maternidade)   Cirurgião Dentista 40h 

Rivan de Souza (Cobrindo Licença) Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

   Mônica Serafim Falcão  Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

A Sala de esterilização não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não esta em 
condições de uso 

60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras* 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras* 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que o bebedouro precisa ser trocado; que o 
consultório odontológico precisa de aparelhos novos; que o espaço da copa/cozinha 
é pequeno; que o depósito de materiais de limpeza fica junto ao almoxarifado; que 
os extintores de incêndio venceram em julho/2016; a sala de curativo/procedimento 
é pequena para as atividades; as cadeiras da sala de espera apresentam 
problemas; as sala de esterilização é minúscula e faltam todos os equipamentos; a 
nebulização é feita na recepeção da unidade; a unidade não faz vacinação; os 
funcionários utilizam os banheiros destinados aos usuários; o sanitário para usuários 
apresenta mal cheiro; há lâmpadas queimadas na unidade; a rampa e a entrada são 
precárias (prejudica a acessibilidade); *não existe sala de vacina nem nebulização; 
consultório odontológico e a sala de curativos só apresenta pia e torneiras, não há 
bancadas. A estrutura do posto não atende aos funcionários e à população, pois 
funciona onde funcionava o “DF Digital”, os consultórios e demais espaços são 
inadequados e pequenos, e a maioria do que há no posto foi adquirido pelos 
funcionários por meio de “vaquinhas”.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de
Administração e gerência.
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios.
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que
essas ações são realizadas de forma centralizada.
**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade

poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar IMEDIATO 
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Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que há 2 aparelhos de nebulização e 1 está 
quebrado; há 1 balança de até 150 kg; há 2 focos de luz para exame, mas só 1 
funciona; o médico utiliza sua lanterna clínica particular.   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

OBS: A farmácia está sendo reativada, há alguns medicamentos no posto mas não 
foi possível verificar. 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não possuem controle dos dados na unidade. 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Não foi possível verificar  
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Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não possuem controle dos dados 
na unidade. 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não possuem controle desses dados na unidade. 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Agendamentos são realizados no 
Hospital Regional de Brazlândia. 
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UBS Rural Almécegas  
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 1983 na área rural e de 

difícil acesso para a população, não possui linha de onibus. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira das 08h às 17h. Há 1 ESF na 

unidade, 6 microáreas e 5 estão cobertas. Há cerca de 600 pessoas 
cadastradas na UBS e no programa ESF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Debora Dornelas Belchior Costa Andrade Medico (saúde na 
família) 40h 

Kenia Antunes Ribeiro Enfermeiro 40h 
- Auxiliar de Enfermagem - 

Diego Domingos Monteiro Araújo Técnico de 
Enfermagem 40h 



  
 
 

 18 

 
 

Renata Alves Vieira ACS  40h 
Colandy Cardoso de Oliveira ACS  40h 

Marcelo Mendes Cardoso ACS  40h 
Renata Primo Cardoso ACS  40h 

Cristiane de França Barbosa ACS  40h 
- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

O Consultório Médico não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Odontológico não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Copa/Cozinha não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Espera  não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não é de uso 
exclusivo 120 Dias 

A Área do Compressor não esta em condições de uso 60 Dias 

O Consultório Odontológico não esta em condições de uso 60 Dias 

A Copa/Cozinha não esta em condições de uso 60 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que no consultório odontológico só há a cadeira 
desmontada; a copa/cozinha funciona junto com o consultório odontológico; os 
extintores de incêndio ficam no chão, sem sinalização; a farmácia “é um armário”; 
curativos e procedimentos são realizados no consultório ou na área comum da sala 
de espera; falta mobília adequada para a sala de espera; a esterilização é feita no 
hospital; a nebulização é feita no consultório ou na recepção; a unidade é muito 
quente; a rampa da entrada é muito inclinada; no banheiro não há acessibilidade 
(não passa uma cadeira de rodas pela porta, não há barras de apoio;); o depósito de 
lixo e resíduos ficam ao ar livre e próximo a cerca que divide com a escola.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  
 
 
        

O Depósito de lixo não esta em condições de uso 60 Dias 

A Sala de Espera  não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não esta em 
condições de uso 60 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 

60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Lancetas para Lancetadores de Glicemia IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia* 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina* 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 
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Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que a unidade utiliza álcool 98% como fixador 
de lâmina; *não possui farmácia nem sala de vacina; a unidade não possui geladeira 
para armazenar vacinas e medicamentos no dia da vacinação trazem a vacina no 
isopor e aplica no dia; a água da unidade é salobra de os funcionários fazem 
“vaquinha” para comprar água/filtro para profissionais e pacientes; vários materiais 
são comprados pelos funcionários.  

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam que a unidade não dispensa insulina porque não há 
geladeira para armazenar; não há farmacêutico na unidade; os medicamentos são 
armazenados em um armário, sem ventilação adequada.  

 ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não possuem o controle desses dados na 
unidade. 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 

Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metformina  está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Encaminhamento para o HRB 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não possuem o controle desses dados na 
unidade. 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Encaminhamento para o HRB 
Não possuem esses dados pois o computador chegou na unidade há um 

mês e não tem acesso a internet. 
 

OBS: Os usuários reclamam da falta de transporte público para ter acesso à 
unidade rural – não há linha de ônibus para a unidade; os profissionais dizem que 
precisa de uma tenda para atividades em frente a unidade; os profissionais dizem 
que falta água para beber, estrutura para trabalho, o carro da equipe está em 
péssimas condições, de modo que falta carro para visita domiciliar pois muitos 
idosos da área rural não conseguem chegar na unidade; os profissionais reclamam 
da falta de estrutura para poder atender os usuários e do acesso difícil à unidade. 
 
Observações finais: Notou-se, na auditoria, que no geral os espaços físicos não 
atendem a população. As unidades não possuem geladeira para armazenar 
medicamentos e vacinas. Nas quatro unidades auditadas existem problemas com o 
abrigo de resíduos sólidos e o destino do lixo, na unidade de Almécegas o lixo da 
unidade fica próximo ao portão de acesso entre a escola rural e a UBS gerando um 
grave perigo para os alunos. Os agendamentos eram centralizados no Hospital 
Regional de Brazlândia e as unidades vão iniciar o controle dos dados no mês 
seguinte a data da realização da auditoria. As unidades tem problemas com 
computadores e acesso a intenet para fazer o controle dos dados. Nas três unidades 
que possuem farmácia os medicamentos ficam dentro de um armário de metal sem 
ventilação adequada. 

As unidades rurais, Almécegas e Incra 8, são de difícil acesso para a 
população e não possuem a estrutura física adequada para atender a população.  
A unidade Veredas II está com a equipe desfalcada, sem médico, sem enfermeiro e 
com apenas um ACS, o que prejudica muito o atendimento da população  
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 A auditória em Brazlândia teve uma ótima participação da comunidade, que 
esta disposta a continuar acompanhando as unidades visitadas.  
 
 
 

Dados compilados da Região de Brazlândia 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 16 10 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  21 5 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 15 11 

A unidade está sempre limpa? 26 0 
A unidade tem boa estrutura física?  21 5 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 22 4 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 10 16 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 7 19 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

15 11 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 6 20 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 20 6 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 13 13 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 14 12 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 15 11 
Média da NOTA: 7,153846 

 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  2 10 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 10 2 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 11 1 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 12 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 3 9 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 1 11 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 2 10 
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Saúde? 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 2 10 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 1 11 

Você presta serviços em outros locais? 3 9 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 12 0 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 12 0 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 0 5 6 0 1 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 1 7 4 0 0 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 4 8 0 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 3 9 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 0 2 2 0 3 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

1 1 0 2 3 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

0 2 6 2 1 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 5 7 0 0 0 
Remuneração salarial recebida? 2 5 2 1 2 
Nota média: 7,555555556 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 4 2 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 6 0 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 6 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 6 0 
Você recebe capacitação? 4 2 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 6 0 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? (  ) Mensal ( 3 ) Anual ( 1 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 
( 6 ) Amamentação   ( 6 ) Hidratação   ( 5 ) DST e Contraceptivos ( 6 ) Verminoses   ( 5 ) Doenças Respiratórias                           

( 5 ) Atividade Física ( 6 ) Dengue ( 6 )  Zika   ( 3 ) Leishmaniose ( 6 ) Vacinação ( 6 ) Doenças crônicas ( 6 ) Bolsa 
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Família   ( 4 ) Triagem do Neonatal ( 5 ) Triagem gestante ( 6 ) Abuso de álcool e drogas ( 6 ) Higiene bucal  ( 6 ) 
Alimentação ( 3 ) Tuberculose ( 3 ) Hanseníase  ( 5 ) Chikungunya  ( 4 ) Outros: Reunião mensal; hipertensão; 

diabetes; automassagem; novo sistema; recadastramento 



CANDANGOLÂNDIA

Realização:
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UBS 01 
CANDANGOLÂNDIA 

A sede da unidade é própria e funciona desde 1983. Seu horário de 
funcionamento é de 07:00 às 22:00h de segunda à sexta. Na unidade, existe 

apenas uma equipe da ESF para atender 5 microáreas, das quais somente uma 
recebe a visita mensal do Agente Comunitário da Saúde. Atualmente a UBS 

possue 102 famílias cadastradas. 
 
 

 
 

Profissionais 
Estratégia Saúde da Família 

Equipe Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Kelem Cristina Damasceno Rezende Médico (generalista) 40h 
Ana Angélica Coelho Dorneles Brito Enfermeiro 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
técnico de enfermagem e 1 ACS); Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de 
acordo com a composição mínima. 
 
 

 
 

- Auxiliar de Enfermagem - 

Patrícia da Silva Bastos  Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Eleni Brandão da Trindade  ACS  40h 

Profissionais 
Não vinculados a nenhuma equipe 

 Nome Função Carga 
Horária 

Asta Maria D. Brandão 
Médico 
(Endocrinologista 
Pediátrico) 

10h 

Brenda G. de Almeida C. Brandão  Médico (Ginecologista) 16h 
Fabiano Antunes Michelanti Médico (Ginecologista) 20h 

Deize Cristina dos Santos Pires Médico (Ginecologista) 25h 
Naira C. Bernadino Médico (Ginecologista)  40h 

Guilherme Pinto Vilela Médico (Clínico Geral) 20h 
Reile Marques Boaventura Médico (Clínico Geral) 40h 

Almir Rodrigues Torres Médico (Ortopedista) 5h 

Sérgio Leandro de Oliveira Médico 
(Reumatologista) 4h 

Mariza Lúcia M de Alencar Médico (Pediatra) 40h 
Wilma Célia T de Souza Médica (Pediatra) 40h 

Maurício M. I. Arbach Médico (Pediatra)  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
Não há abrigo de resíduos sólidos  120 dias 

Falta de banheiro nos consultórios, exceto Ginecologia 120 dias 

Banheiro da Ginecologia sem condições adequadas 120 dias 
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OBS: De modo geral é necessário uma ampla reformulação na unidade que se 
tornou pequena frente a demanda atual de saúde da regão administrativa. Ademais, 
falta iluminalção, ventilação e climatização adequados na unidade. Os gestores da 
unidade informaram que tramita na Secretaria de Saúde projeto de ampliação e 
reforma da UBS (Anexo). A relação completa de observações pertinentes a estrutura 
física encontra-se anexo. 
        

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Compressor sem manutenção adequada 90 dias 

Ausência de aparelho de PA pediátrico 30 dias 
Refrigerador da farmácia inadequado  (doméstico e sem termostato 
apropriado) 30 dias 

Armários da farmácia inadequados para a boa guarda dos 
medicamentos 30 dias 

Ventilação e climatização precária dos Consultórios 60 dias 

Falta local para esterilizar instrumentos odontológicos 120 dias 

Não há escovário 120 dias 
Extintores de incêndio vencidos e posicionados em local 
inapropriado 120 dias 

Farmácia em sala pequena e com ventilação inadequada 120 dias 

Controle manual de estoque e dispensação dos medicamentos  120 dias 
Recepção/Arquivo prontuários – ventilação ruim, mobiliário muito 
precário; balcão improvisado com mão francesa, fiações expostas; 120 dias 

Sala de curativo/procedimento muito pequena para as 
necessidades. 120 dias 

Ausência de sala de espera. Pacientes aguardam nos corredores 120 dias 

Não possui sala de lavagem e descontaminação 120 dias 

Ausência de sala de nebulização 120 dias 

Não existe sala própria para o ACS 120 dias 
Banheiro dos profissionais sem acessibilidade para deficientes 
(porta estreita) 120 dias 

Banheiro para usuários em situação precária 120 dias 
A unidade não possui gerador de energia elétrica, pondo em risco, 
assim, os medicamentos que demandam refrigeração caso a rede 
externa falhe no provimento de energia. 

90 dias 

O telhado da unidade necessita de urgente reforma, pois quando 
chove, ocorrem inundações em áreas da unidade. 60 dias 

Algumas caixas de esgoto da unidade encontram-se nos 
consultórios.  120 dias 

O piso não é antiderrapante 60 dias 
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Autoclave não funciona desde 2015 (esterilização realizada em outra 
unidade) 120 dias 

Ausência de Colposcópio 120 dias 

Ausência de Estetoscópio Infantil 120 dias 

Ausência de Oftalmoscópio 120 dias 

Falta de Otoscópio 120 dias 

Apenas 1 Sonar funcional (2 estão quebrados) 120 dias 

Espátula de Ayres em falta 30 dias 

Substância fixadora de lâmina ausente IMEDIATO 

Seringas de bico em falta IMEDIATO 
Prateleiras inadequadas (de madeira, sem padrão, altura fixa) na 
Farmácia  30 dias 

Balde de lixo inapropriado IMEDIATO 
OBS: A UBS recebeu plateleiras adequadas para a dispensação de medicamentos, 
contudo, ainda não foram instaladas.  
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FARMÁCIA BÁSICA 

Metformina em falta IMEDIATO 

Controle de validade dos medicamentos realizado de modo manual 60 dias 

Controle de estoque de medicamentos é feito de modo artesanal 60 dias 
A temperatura do ambiente não está em 25º (no momento da 
auditoria estava a 28º C) 30 dias 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 48 horas 02 
Gastroenterologia 
(Pediátrico) 24 horas 05 

Neurologia (Pediátrico) Sistema central de 
regulação 58 

Oftalmologia Sistema central de 
regulação 67 

Ortopedia 1 ano - 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

- - 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Encaminhados ao 
Instituto de Saúde 

Mental (ISM). 
- 

Urologia Não possui referência - 
Onde e quem realiza o agendamento?    Os agendamentos da unidade são 
realizados pelo Núcleo de Regulação, controle e Avaliação (setor conhecido 
como Informática) 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? A UBS só coleta os exames 
laboratoriais e encaminha ao HMIB. Nos meses de Jan, Fev, Mar e Maio/2016 
foram coletados 1.676 amostras de sangue e realizados 947 coletas para o 
exame de Glicemia Capilar. Nos meses de Janeiro a Junho/2016 foram 
coletadas 545 amostras para a realização de exames de Citopatologia 
cérvico-vaginal.  

 
Observações Finais: Há um sentimento de abandono com relação à Gestão 
Central da Secretaria de Saúde: 1. falta relatórios gerenciais de produtividade de 
cada profissional de saúde (no passado essa informação existia mas foi 
descontinuada); 2. não há um sistema de gestão de informações que forneça 
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estatísticas e relatórios gerenciais para auxiliar na tomada de decisão; 3. não há 
feedback da Secretaria acerca dos relatórios fornecidos pela UBS. 
O resultado desse apagão de informações e estatística e de diálogo com a 
secretaria é que a gestão acaba sendo voltada para “apagar incêndio”.   
 

 
 
 
 
 

Dados compilados da Região da Candangolândia 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 5 2 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  2 5 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 7 0 

A unidade está sempre limpa? 7 0 
A unidade tem boa estrutura física?  7 0 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 5 2 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 3 4 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 4 3 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

4 3 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 1 6 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 5 2 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 3 3 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 6 1 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 7 0 
Média da NOTA: 8,14 

 
OBS: 1. Falta vacina contra a gripe na unidade; 2. O horário para marcar consulta é 
inadequado; 3. Unidade não está disponível em todo o tempo e com todos os 
serviços necessários; 4. Reclamação quanto a demora (em média 30 aidas) para 
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obter o resultado dos exames realizados; 5. Espera excessiva (mais de 1 ano) para 
ter consulta com ortopedista; 6. Falta dentista. 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições 
necessárias para a realização dos trabalhos na Unidade?  2 2 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos 
profissionais? 1 3 

A relação entre usuários e profissionais é cordial? 4 0 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 4 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 3 1 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 3 0 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do 
Conselho Local de Saúde? 4 0 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do 
Conselho de Saúde? 4 0 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para 
atender pessoas com deficiência? 1 3 

Você presta serviços em outros locais? 3 1 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 3 1 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de 
melhoria do processo de trabalho? 2 1 

 
OBS: 1. Sala de medicação necessita de melhorias; 2. Devido a grande distância da 
UPA mais próxima (riacho fundo), acaba por atender emergências, mesmo sem 
estrutura para tal; 3. Não há psiquiatria, contudo fazem  renovação de receita; 4. 
Necessário melhorar as condições físicas e estruturais da unidade (falta janelas o 
que compromete a ventilação); 5. Existe demanda reprimida por cursos e 
capacitações; 6.  
 

Pesquisa com o Profissional 
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Diga como você classifica cada um destes 

itens: 
Estrutura física da sua Unidade? - 2 1 1 - 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? - 2 1 - 1 
Relação entre usuários e profissionais da 
sua Unidade? - 3 - - - 
Relação entre equipes e coordenador da 
sua Unidade? 1 2 - - -- 
Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? - 2 - 1 - 
Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? - 3 - - - 
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Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? - 1 3 - - 
Serviços de saúde prestados pela Unidade? - 2 2 - - 
Remuneração salarial recebida? 1 2 1 - - 
Nota média: 7,6 

OBS: O ACS relatou a ocorrência de reuniões periódicas com enfermeiros e auxiliar 
de enfermagem. 
 

 
 
 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? - - 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? - - 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 1 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de 
saúde? 1 0 

Você recebe capacitação? 1 0 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 1 0 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? ( ) Mensal ( ) Anual ( 1 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 
( 1 ) Amamentação   ( 1 ) Hidratação   ( 1 ) DST e Contraceptivos ( 1 ) Verminoses   ( 1 ) Doenças 
Respiratórias  ( 1 ) Atividade Física ( 1 ) Dengue (  )  Zika   ( 1 ) Leishmaniose ( 1 ) Vacinação ( 1 ) 

Doenças crônicas ( 1 ) Bolsa Família            ( 1 ) Triagem do Neonatal ( 1 ) Triagem gestante ( 1 ) Abuso 
de álcool e drogas ( 1 ) Higiene bucal  ( 1 ) Alimentação  ( 1 ) Tuberculose ( 1 ) Hanseníase  ( 1 ) 

Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



CEILÂNDIA

Realização:
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Unidade Básica de 
Saúde nº 06 Ceilândia 

A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 1981. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 22h. Há duas ESF na 
UBS, as quais são responsáveis por 10 microáreas (6 cobertas). Há 4.000 

pessoas cadastradas na UBS, 4.000 pessoas e 750 famílias cadastradas no 
programa ESF.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Amanda Porto Veloso Medico (saúde na 
família) 40h 

Wender Guimarães Silva Pellicer Enfermeiro 40h 



  
 
 

 3 

 
 

 
 

Valdilene das Neves Soares Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Agata Inacio de Sales ACS  40h 

Cleia Maria de Aquino do Vale ACS  40h 

Daniela Ciriaco Ferreira ACS  40h 

Maria Aliemar de Almeida Costa ACS  40h 

Maria Eliete Gomes da Cunha ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Maria Clara Rocha Santos Medico (saúde na 
família) 40h 

Paula Fantoni Soraggi Soares Mostaro Enfermeiro 40h 
João Francisco de Paula Auxiliar de Enfermagem 40h 

Alexsandra Rodrigues Bezerra Auxiliar de Enfermagem 40h 
Vaneusa Marques ACS  40h 

Edvania Oliveira Matos Paixão ACS  40h 
Adriene Maria Candida Silva ACS  40h 

Roseni Saraiva da Silva ACS  40h 
Silvana Nunes Vianna Rodrigues ACS  40h 

  Sandra Luzia Falce Garcia Lanziotti  Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Luciene Aparecida de Amorim da Silva Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Profissionais 
Não vinculados a nenhuma equipe 

Nome Função Carga 
Horária 

Sidney Rosa de Oliveira Medico (Ginecologista) 10h 
Sônia Maria Beltrão Medico (Ginecologista) 20h 
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Marcos Seite Nagol Medico (Ginecologista) 22h 
Cintia Casa Grande Medico (Ginecologista) 40h 

Cristians Gaia Caetano Medico (Pediatra) 40h 
Renata Frigi Demari Medico (Pediatra) 20h 

Maria Clara Rocha Santos Medico (saúde na 
família) 40h 

Amanda Medico (saúde na 
família) 40h 

José Fernandes Pontes Médico (clinico) 40h 
Ana Paula Koffer Médico (clinico) 20h 

Moisé Batista Médico (clinico) 20h 
Julio Peixoto Ercoveto Técnico de enfermagem 40h 

Luciana Maria de Freitas Técnico de enfermagem 40h 
Lucilene Alves Técnico de enfermagem 40h 

Manuele de Oliveira Técnico de enfermagem 40h 
Márcia Guedes Técnico de enfermagem 40h 

MariaRaimunda Matos Técnico de enfermagem 40h 
Marise Faleiro Técnico de enfermagem 40h 

Maristela da Silva Técnico de enfermagem 40h 
Tânia Maria Andrade  Técnico de enfermagem 40h 

Vanda de Sousa Soares Técnico de enfermagem 40h 
Vânia de Sousa Técnico de enfermagem 40h 

Dejane Elis Rene Enfermeiro 40h 
Maria Benedita de Paula Enfermeiro 40h 

Maria Eugênia Duarte Enfermeiro 40h 
Rosimira de Paula Ferreira Enfermeiro 40h 

Claudinei Donizete Marques Enfermeiro 60h 
Adma Maria Monteiro Enfermeiro 20h 
Carlos Antônio Alves Técnico de enfermagem 20h 

Maria de Fatima Soares Técnico de enfermagem 20h 
Mascenicia Pereira Técnico de enfermagem 20h 

Angela Maria Soares Técnico de enfermagem 40h 
Daniel Alves Técnico de enfermagem 40h 

Eunice Barbosa Técnico de enfermagem 40h 
Isabete de Jesus Técnico de enfermagem 40h 
Elder de Araujo Técnico de enfermagem 40h 
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OBS: Tubulação de oxigênio esta dentro da unidade de saúde. Os profissionais já 
solicitaram plantas da unidade a Novacap, mas nunca conseguiram. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 
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Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Sonar 120 Dias 

Não possui Termômetro Clínico 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metformina  está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia Encaminhamento para o SISREG 
Gastroenterologia Encaminhamento para o HRC 
Neurologia Encaminhamento para o SISREG 
Oftalmologia Encaminhamento para o SISREG 
Ortopedia Encaminhamento para o HRC 
Reabilitação  (Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) Encaminhamento para o HRC 

Saúde Mental (Psicologia e 
Psiquiatria) Encaminhamento para o HRC 

Urologia Encaminhamento para o HRC 
Onde e quem realiza o agendamento? NRCA 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo  
Colonoscopia Encaminhamento para o HRC 
Eletroencefalograma (EEG) Encaminhamento para o HRC 
Endoscopia Encaminhamento para o HRC 
Mamografia Encaminhamento para o SISREG 
Tomografia Encaminhamento para o SISREG 
Ressonância Magnética Encaminhamento para o SISREG 
Ultrassonografia Encaminhamento para o HRC 
Onde e quem realiza o agendamento?  NRCA 
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          Dados compilados da Região de Ceilândia 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 0 3 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  1 2 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 2 1 

A unidade está sempre limpa? 3 0 
A unidade tem boa estrutura física?  2 1 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 2 1 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 1 2 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 1 2 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

1 2 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 1 2 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 2 1 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 2 1 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 2 1 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 3 0 
Média da NOTA: 7 

 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  3 0 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 0 3 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 3 0 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 3 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 1 1 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 0 2 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 1 1 
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Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 0 2 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 2 1 

Você presta serviços em outros locais? 2 1 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 3 0 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 3 0 

 
 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 0 3 0 0 0 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 0 0 2 1 0 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 1 2 0 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 1 2 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 0 1 0 0 1 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 0 1 0 0 1 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 0 2 1 0 0 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 0 2 1 0 0 
Remuneração salarial recebida? 0 1 2 0 0 
Nota média: 8,3 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 0 1 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 0 1 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 1 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 1 0 
Você atua na área em que reside?  1 0 
Você recebe capacitação? 0 0 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e prevenção em 
saúde? 1 0 

Qual a frequência que você  recebe capacitação? (  ) Mensal (  ) Anual (   ) Semestral 
Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

( 1 ) Amamentação   ( 1 ) Hidratação   ( 1 ) DST e Contraceptivos ( 1 ) Verminoses   ( 1 ) Doenças Respiratórias                           
( 1 ) Atividade Física ( 1 ) Dengue ( 1 )  Zika   ( 1 ) Leishmaniose ( 1 ) Vacinação ( 1 ) Doenças crônicas ( 1 ) Bolsa 
Família            ( 1 ) Triagem do Neonatal ( 1 ) Triagem gestante ( 1 ) Abuso de álcool e drogas ( 1 ) Higiene bucal  
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( 1 ) Alimentação                   ( 1 ) Tuberculose ( 1 ) Hanseníase  ( 1 ) Chikungunya  (  ) Outros 
__________________________ 



ESTRUTURAL
(GUARÁ)

Realização:



2 

CSGU 04 Guará 
Estrutural 

A unidade possui sede própria, a qual existe desde 2007. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h. Há 6 ESF na 

Unidade. Existem 50 microáreas e 30 estão cobertas. Há 22.500 pessoas 
cadastradas na UBS, há 22.500 pessoas e 10.000 famílias cadastradas no 

programa ESF.

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
- Enfermeiro - 
- Auxiliar de Enfermagem - 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal -
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES; 
Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 
 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES; 
Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 

  Jonas Técnico em Saúde 
Bucal - 

Valdenira ACS  - 
Neuza ACS - 

Luciana ACS - 
Isadora ACS  - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Andréia Medico (generalista) 40h 
Mateus Enfermeiro 40h 
Edilene Auxiliar de Enfermagem 40h 
Cláudia Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Berta Cirurgião Dentista 40h 
Cléo Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

- ACS  - 
- ACS  - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Mirela Enfermeiro 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES; 
Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. Os auditores observam ainda que a médica desta equipe é do programa 
“Mais Médicos” e terá o contrato vencido em julho, de modo que a equipe ficará sem 
médico.  
*Não foi possível confirmar adequadamente as equipes pois as informações 
fornecidas divergem muito das informações que constam no CNES – no CNES 
constam 7 equipes: 2 ESF, 4 ESFB e uma NASF.  
 
 

 
 

- Auxiliar de Enfermagem - 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Elizabeth Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Cleonice Técnico em Saúde 
Bucal - 

  Ilegível ACS  - 
Valdonezio ACS - 

Jedson ACS - 
Dieson ACS  - 

Profissionais 
Não vinculados a nenhuma equipe 

Nome Função Carga 
Horária 

Wilma Burjack Farias Téc. de lab. Pat. Clínica X  X 
Marcos Junior Téc. de lab. Pat. Clínica X  X 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
O Bebedouro não esta em condições de uso 60 Dias 

O Consultório Médico não esta em condições de uso 60 Dias 

O Consultório Odontológico não esta em condições de uso 60 Dias 

O Depósito de lixo não esta em condições de uso 60 Dias 

O Escovário não esta em condições de uso 60 Dias 

A Farmácia não esta em condições de uso 60 Dias 
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não esta em condições de 
uso 

60 Dias 

A Sala de armazenamento de medicamentos não esta em 60 Dias 
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* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

condições de uso 

A Sala de esterilização não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não esta em 
condições de uso 

60 Dias 

A Sala de Reuniões e Educação em Saúde não esta em 
condições de uso 60 Dias 

A Sala para ACS não esta em condições de uso 60 Dias 

O Sanitário para Profissionais não esta em condições de uso 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Colposcópio 120 Dias 
Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 
Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

OBS: Os auditores observam ainda que falta manutenção nos ar-condicionados da 
unidade, que a autoclave é pequena para a demanda, que os estetoscópios adulto e 
infantil são insuficientes, que a geladeira da farmácia é muito anitga, que os 
oftalmoscópios e otoscópios são insuficientes, e que o sonar é insuficiente e de má 
qualidade. Além disso, relatam que todo o material para curativo chega em pouca 
quantidade na unidade, sendo insuficiente. Os funcionários ainda afirmam que gaze, 
soro e atadura não tem chegado à unidade, de modo que os curativos tem sido 
feitos com água destilada. Só há um sonar, e os funcionários   

 

 
 
 
 
 
 
     

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Albendazol/Mebendazol está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 
A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
 
 
 

       Dados compilados da Região de Estrutural 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 1 9 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  1 9 
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Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 6 4 

A unidade está sempre limpa? 9 1 
A unidade tem boa estrutura física?  6 4 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 4 6 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 2 8 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 3 7 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

7 3 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 0 10 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 0 10 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 2 8 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 2 8 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 8 2 
Média da NOTA: 4,7 

 
Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 

A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  0 4 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 2 2 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 3 1 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 4 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 1 3 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 0 4 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 0 4 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 0 4 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 0 4 

Você presta serviços em outros locais? 2 2 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 3 1 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 2 2 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 0 1 1 1 1 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 0 2 1 0 1 
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Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 0 3 1 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 0 3 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 0 0 0 0 0 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

0 0 0 0 0 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

0 0 3 1 0 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 0 3 1 0 0 
Remuneração salarial recebida? 0 2 1 0 0 
Nota média:  

 
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 1 5 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 1 5 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 5 1 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 4 2 
Você recebe capacitação? 3 3 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 2 0 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? (  ) Mensal (  ) Anual (  2 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 
( 1 ) Amamentação   ( 1 ) Hidratação   ( 1 ) DST e Contraceptivos ( 1 ) Verminoses   ( 2 ) Doenças Respiratórias                           

( 2 ) Atividade Física ( 2 ) Dengue ( 1 )  Zika   ( 1 ) Leishmaniose ( 2 ) Vacinação ( 2 ) Doenças crônicas ( 2 ) Bolsa 
Família   ( 1 ) Triagem do Neonatal ( 2 ) Triagem gestante ( 2 ) Abuso de álcool e drogas ( 2 ) Higiene bucal  ( 2 ) 
Alimentação  ( 2 ) Tuberculose ( 2 ) Hanseníase  ( 1 ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



GAMA

Realização:



2 

UBS CSG 06 Gama 
A unidade possui cede prória, a qual fuciona há cerca de 30 anos. O 

funcionamento é de segunda à sexta-feira, de 7h às 18h. Existem 7 equipes 
ESF atuando na zona urbana e 1 na zona rural. O cadastro está sendo 

realizado. A UBS atende 4 quadras por equipe e faltam ACS para cobri-las. A 
unidade atende aproximadamente 40.000 pessoas. 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Célia Maria Pires Pereira Enfermeiro 40h 

Elton Leite Auxiliar de Enfermagem 40h 
Eliane da Silva Mota Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem -
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES constam 5 equipes). Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de 
acordo com a composição mínima (falta 1 ACS).  
 

OBS: Os auditores observaram que os extintores vencerão em Julho deste ano, e 
que a unidade só possui 1 extintor. A sala para ACS funciona junto com a sala das 
equipes. Apenas um sanitário para profissionais está funcionanto. Há um grande 
vazamento de água em um dos sanitários e o registro só é fechado quando a 
unidade fecha. O auditor observa ainda: as condições do posto são precárias para 
exames; faltam consultórios e privacidade para os pacientes em atendimento; não 
há tomadas na odonto; faz muito calor no posto; o ar que funciona foi comprado 
pelos funcionários. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      

  Cristiane Pires Almeida Amado Cirurgião Dentista 40h 
Márcio Antionio Koshaka Cirurgião Dentista 40h 

Gláucia Dantas Ferreira Sakr Khouri Cirurgião Dentista 40h 
  Érika Michela Dias Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

Eliane Barros Rodrigues de Sousa Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

 Eliana Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Maria Riva Rego Lewis ACS  40h 
Lidiane de Brito Cordeiro ACS 40h 

Waldineri Rodrigues dos Reis ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Lâmina de vidro com lado fosco IMEDIATO 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: O auditor não verificou a existência dos equipamentos/insumos em loco, e 
adicionou às observações que os demais funcionários da unidade afirmam que o 
que foi dito pela funcionária entrevistada está em desacordo com a realidade, pois 
não há os equipamentos/insumos que a mesma disse haver no posto. O auditor 
ainda acrescenta: falta papel para formulário; não há toner nas impressoras; faltam 
aparelhos; o sistema não funciona; não há internet nem computadores; há 3 
dentistas, mas só duas cadeiras na odonto.  
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FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
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OBS: os auditores observam que há apenas 2 AAS 100 mg; há apenas 1 caixa de 
ácido fólico; a cefalexina é líquida; os medicamentos de uso controlado são 
distribuídos em outros postos.  

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 4 meses SISREG 
Gastroenterologia 2 meses 100 
Neurologia 3 meses 60 
Oftalmologia 2 meses SISREG 
Ortopedia 2 meses 12 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

4 meses 29 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) imediata/ 0 / 80 

Urologia 3 meses 25 
Onde e quem realiza o agendamento? Servidores do arquivo; a equipe do 
centro de saúde 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo  SISREG 
Colonoscopia  HRG 
Eletroencefalograma 
(EEG)  HRG 

Endoscopia 3 anos 425 
Mamografia  SESDF REGULAÇÃO 
Tomografia  SESDF REGULAÇÃO 
Ressonância 
Magnética  SESDF REGULAÇÃO 

Ultrassonografia 3 anos  
Onde e quem realiza o agendamento? No arquivo 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 



  
 
 

 7 

OBS: Os auditores observam que o atendimento psicológico é feito na própria 
unidade, de modo que não há espera, porém, o atendimento psiquiátrico possui 80 
pessoas na espera. Observam ainda que a ultrassonografia de mama possui 400 
pessoas em espera, a transvaginal 480 pessoas em espera e que a última chamada 
para endoscopia foi feita em outubro de 2013. 
 
 

UBS 12 Ponte Alta Gama 
A unidade é cedida, funciona de segunda à sexta-feira das 08h às 17h. Existem 

1 ESF e 1 EAB. Existem 5 microáreas e 1 está descoberta. Há 1900 pessoas 
cadastradas na UBS e 900 famílias cadastradas no programa ESF.  

 
OBS: OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no 
CNES (Cirurgião dentista; Auxiliar de Saúde Bucal; e 1 ACS). 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Renata Duarte Gonçalves Medico (generalista) 40h 
Adryenne de Carvalho Mello Enfermeiro 40h 

Orlando Ribeio de Ávila Auxiliar de Enfermagem 40h 

Adriana Sousa Reis Técnico de 
Enfermagem 40h 

Paulo Alcântara Cirurgião Dentista 40h 
  Genildes dos Santos Cardoso Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

-   Técnico em Saúde 
Bucal - 

Samara Alves Lima ACS 40h 
Maria do Socorro de Pinho Costa ACS 40h 

Maria Florita dos Santos Lima ACS 40h 
  João Paulo Pereira da Rocha ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 
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OBS: Os auditores observam que, apesar de haver pia e torneiras, não há bancadas 
nas salas de curativo/procedimentos, de vacina e de nebulização.  
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam que só há ar-condicionado na sala da odontologia. 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de Reuniões e Educação em Saúde não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 
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OBS: Os auditores observam que o medicamento AAS 100 mg está com vencimento 
eminente (06/2016); o medicamento sarbutamol spray estava vencido e não estava 
separado para descarte. Os medicamentos diazepan e clonazepan são dispensados 
no posto 8. Só há termômetro na geladeira de insulina.  

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 
Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Sarbutamol spray está fora da validade IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
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Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
UBS 08 DVO Gama 

A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 2004. O 
funcionamento ocorre de segunda à sexta-feira das 07h às 18h. Existe 1 ESF e 
3 microáreas, todas cobertas. Há cerca de 200 pessoas cadastradas na UBS e 

cerca de 245 famílias cadastradas no programa ESF.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Norma Esther Negrete Calpieiro Medico (Saúde na 
Família) 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 

OBS: Os auditores cívicos observam que os rodapés das portas dos banheiros 
estão quebrados; o posto é um dos poucos locais do DVO que não possui rede de 
esgoto, há uma fossa situada no fundo do posto que vaza constantemente e causa 
um mal cheiro muito desconfortável na unidade; as salas de odontologia, de 
esterilização e a recepção estão com mofo e quando chove há infiltração pelas 
lâmpadas.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 

Helaine Cruz Enfermeiro 40h 
Enilda Marques de Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 

Grazia Maria da Silva Okubo Auxiliar de Enfermagem 40h 
Carlos Frederico Borges Rodrigues Cirurgião Dentista 40h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Zuleide Maria Araújo Miranda Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Denise Bezerra Souza ACS  40h 
Khatia Moreira Silva Andrade ACS 40h 

Magna Kelly Costa e Silva ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 
A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 
A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 
O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de armazenamento de medicamentos não é de uso 
exclusivo 120 Dias 
A Sala para ACS não é de uso exclusivo 120 Dias 
Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 
Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 
O piso não é antiderrapante 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios.*** Os ambientes 
assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que essas ações são 
realizadas de forma centralizada. **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para 
deficiente. No caso de uma unidade poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado 
para deficiente.         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 
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OBS: Os auditores observam que só há ar-condicionado no consultório médico e 
odontológico.  

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam que o medicamento albendazol/mebendazol é em 
suspensão, pois em comprimido está em falta. Havia só duas unidades de 10 ml de 
dipirona. O medicamento glibenclamida estava disponível na dosagem de 5 mg, a de 
60 mg, mais utilizada, estava em falta. A penicilina benzatina estava disponível na 
dosagem de 600 UI, porém, a de 1200 UI, mais utilizada, estava em falta. Não havia 
cefalexina em comprimido.   

 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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UBS 9 Engenho das 
Lages Gama 

 
A unidade tem sede própria e funciona desde 1998. O funcionamento é de 

segunda à sexta-feira das 8h às 18h. Há cadastro populacional por equipe, 
havendo 1 ESF e 5 microáreas – todas cobertas. Há 2.400 pessoas cadastradas 

na UBS, 2.400 pessoas e 700 famílias cadastradas no programa ESF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Josefa Ana da Silva Medico (Saúde na 
Família) 40h 

Antonival Barbosa Sa Silva Enfermeiro 40h 
Valdenir Bezerra Guimarães Carvalho Auxiliar de Enfermagem 40h 

Adriana da Costa Chagas Auxiliar de Enfermagem 40h 
Alvarez Vasconcelos Almeida Cirurgião Dentista 40h 
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Maria Augusta Menezes Silva Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Wanderson Alencar Santos ACS 40h 
Maria das Dores Souto da Silva ACS 40h 

Gilmara Ribeiro Alves ACS 40h 
Simone Borges Brasileiro ACS 40h 

  Maurício Lopes de Carvalho ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Extintores de Incêndio 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 60 Dias 

Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 

60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que o material “lixo infectante” estava em local 
não apropriado, os extintores de incêndio não estavam em local adequado, o lixo 
sólido fica fora do posto e qualquer pessoa pode ter acesso, a pressão da descarga 
dos sanitários estava estragada.  
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 
 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Ataduras IMEDIATO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que há poucas unidades de caixas para 
descarte de perfuro cortantes, há poucas unidades de esparadrapo/micropore e há 
poucas unidades de gaze. A geladeira da farmácia está queimada há 1 ano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 
Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 
Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 
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OBS: Os auditores ainda observam que o medicamento “ácido fólico” só estava 
disponível em solução e que o armazenamento da insulina NPH e regular não tem 
lugar apropriado, estando ambas armazenadas junto com alimentos.  
 

 
 
 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 2 anos 10 guias 
Gastroenterologia 2 meses 4 guias 
Neurologia 2 meses 3 guias 
Oftalmologia 15 dias 10 guias  
Ortopedia 1 mês 3 guias 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

Fisio 1 mês Fisio 1 guia 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Desde 2011 sem 
atendimento 15 guias 

Urologia 1 mês 0 
Onde e quem realiza o agendamento? Na própria unidade. O gestor. 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo - - 
Colonoscopia - - 
Eletroencefalograma 
(EEG) 1 mês 0 

Endoscopia 1 mês 8 
Mamografia 1 mês 0 
Tomografia 1 mês 0 
Ressonância 1 mês 0 
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Magnética 
Ultrassonografia - - 
Onde e quem realiza o agendamento? Na prória unidade. O gestor. 

OBS: Os auditores observam ainda que não há fonoaudiólogo.Observam que, 
segundo relato dos servidores, a secretaria não disponibiliza vaga para 
ultrassonografia gestacional, e quanto à ultra transvaginal o tempo médio de espera 
é de 1 mês e há 7 guias em espera, enquanto a ultra abdominal é marcada apenas 
no hospital, com tempo médio de espera de 1 mês e nenhuma guia em espera.  
 

Posto 7 GSAP 
O local de funcionamento da unidade foi cedido há cerca de 1 ano e 1 mês. 

O funcionamento ocorre das 7h às 18h, de segunda à sexta-feira. Há 4 ESF e 2 
EAB (inconsistidas) na unidade. São 8 microáreas e todas estão cobertas. Há 

8.000 pessoas cadastradas na UBS, 8.000 cadastradas no programa ESF e 
3.000 famílias cadastradas no programa ESF.  

 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Yadira Rojas Gonzales Medico (Saúde na 
Família) 32h 

Davi Oliveira Santos Enfermeiro 40h 
Ana Couto de Jesus Auxiliar de Enfermagem 30h 

Irani Aparecida Londe Couto Auxiliar de Enfermagem 40h 
Narcisa Jesus do Carmo Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

  Luiz ACS  40h 
Regina Celia Teixeira de Freitas ACS 40h 

Janete Antonio Martins ACS 40h 
 Mauricio  ACS  40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(Dois agentes comunitários de saúde). 
 
 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(dois agentes comunitátios de saúde e cirurgião dentista); Adequar a equipe 
Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição mínima. 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Ricardo Barbosa Pereira da Silva Enfermeiro 40h 
Thereza Cristina Barnabe Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 

Hilda de Castro Madeira Auxiliar de Enfermagem 40h 
Juliana Cirurgião Dentista 40h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Carlos Alberto Evangelista de Mesquita ACS 40h 
Rosangela Costa dos Santos ACS  40h 

Gilza ACS  40h 
Rosilene ACS 40h 

Profissionais 
EAB 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Pedro Dimas Medico (pedriatra) 40h 
Celma Enfermeiro 40h 

Maria José Auxiliar de Enfermagem 40h 

Maria Salviano Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

- ACS  - 
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OBS: A equipe não consta no CNES; Adequar a Equipe de Atenção Básica de 
acordo com a composição mínima. 
 

OBS: A equipe não consta no CNES; Adequar a Equipe de Atenção Básica de 
acordo com a composição mínima.  Os auditores observam que ainda há uma 
fisioterapeuta (Daniele) com carga de 40h  e uma nutricionista (Lucimar) com carga 
de 20h, ambas não vinculadas à nenhuma equipe.  
- Os auditores ainda trazem as seguintes observações feitas pelo gestor e 
caracterizadas como URGENTES: Faltam dois médicos (saúde na família); Faltam 
14 ACS; Faltam 1 assistente social e 1 psicóloga. 

As equipes consistidas estão com medo de haver retiradas de membros e as 
equipes ficarem incompletas, prejudicando o atendimento. Solicitam a não retirada 
de membros das equipes consistidas para colocar nas inconsistidas, e sim a 
composição de equipes com novos membros (o que o gestor afirma já ter solicitado). 

 

- ACS  - 

Profissionais 
EAB 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Heloísa  Medico (saúde na 
família) 40h 

Fernando Enfermeiro 40h 
Maria de Fátima Auxiliar de Enfermagem 40h 

Sirley Auxiliar de Enfermagem 40h 
- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

- ACS  - 
- ACS  - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Copa/Cozinha 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
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OBS: Os auditores ainda observam que a sala de curativo/procedimento é 
improvisada, a copa/cozinha também é improvisada, o local do depósito de materiais 
de limpeza também é improvisado, o almoxarifado existente é insuficiente; usuários, 
profissionais e pnes utilizam o mesmo sanitário.  

- Os auditores ainda trazem as seguintes observações feitas pelo gestor e 
caracterizadas como URGENTES: 

O Comitê Olímpito solicita a desocupação do espaço por um período de 22 dias 
devido às Olimpíadas, porém as equipes não têm lugar para prestar atendimento à 
população, nem para armazenar todos os materiais e estrutura; Não há previsão 
para conclusão da obra para que as equipes voltem ao posto de saúde; Não há 
farmácia, nem sala de vacina e nem laboratório na unidade. Os usuários tem que ser 
encaminhados a outras UBS; Não existe serviço de malote na unidade, o transporte 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

O Sanitários para pessoas com deficiência não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Sanitário para Profissionais não é de uso exclusivo 120 Dias 

 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 

60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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de documentos e prontuários é realizado no carro dos gestores; Não há internet na 
unidade. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 
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Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que não é disponibilizada quantidade suficiente 
de seringas de bico e seringas descartáveis de diversos tamanhos para a unidade e 
que a sonda de alívio permanente, apesar de estar disponível no momento da visita, 
nem sempre está disponível.  

 

 
OBS: Os auditores observam que NÃO HÁ FARMÁCIA BÁSICA NA UNIDADE. 
TODOS OS MEDICAMENTOS SÃO DISTRIBUIDOS EM OUTROS POSTOS. 
Medicamentos de controle especial são distribuídos no posto nº 03 e demais 
medicamentos nos postos nº 05 e nº 06.  

 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 6 meses 100 guias 
Gastroenterologia 5 meses 30 guias 
Neurologia 3 meses 150 guias 
Oftalmologia 2 meses 10 guias 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
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Ortopedia 2 meses 40 guias 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

6 meses 40 guias 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) - 300 guias 

Urologia 30 dias 6 guias 
Onde e quem realiza o agendamento? Na UBS, as equipes ESF. 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo - - 
Colonoscopia 2 meses 3 guias 
Eletroencefalograma 
(EEG) 4 meses 10 guias 

Endoscopia 3 meses 10 guias 
Mamografia 30 dias 10 guias 
Tomografia 6 meses 10 guias 
Ressonância 
Magnética 6 meses 20 guias 

Ultrassonografia 15 dias 0 
Onde e quem realiza o agendamento? Posto de saúde 

 
CSG 04 Gama 

A sede da unidade é alugada. A unidade funciona desde 2013. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira, de 07h às 12h e de 13h às 18h. Há 1 
ESF na unidade. Há 3 microáreas e 2  e ½ estão cobertas. 2.109 pessoas estão 

cadastradas na UBS e no programa ESF. 570 famílias estão cadastradas no 
programa ESF.    

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Sergio de Camargo Romero Junior Medico (saúde na 
família) - 

Milvia Galvão de Oliveira Sales Enfermeiro - 
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OBS: A equipe não consta no CNES, porém, na nova versão do CNES, na opção 
“consulta por profissionais”, os profissionais indicados constam como alocados na 
UBS 13.  
 

Eliana Ferreira da Silva Auxiliar de Enfermagem - 

Elizabeth das Neves Pereira Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

  Elizete Nonato Viana de Souza  Auxiliar de Enfermagem  - 
Elaine Silva Dias Siqueira ACS - 
Luis Paulo Souza de Lima ACS - 

Valdenira Rodrigues Santana ACS  - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Extintores de Incêndio 120 Dias 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Copa/Cozinha não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que as instalações da administração e gerência, 
almoxarifado, copa/cozinha, recepção/ arquivo de prontuários e sala de nebulização 
são precárias. Além disso, observam que o depósito de lixo é improvisado, que a 
sala de armazenamento de medicamentos fica em um consultório, que a sala de 
curativo/procedimento foi adaptada para funcionar e que a sala de reuniões e 
educação em saúde é uma sala multiuso.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 

A Sala de armazenamento de medicamentos não é de uso 
exclusivo 120 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Espera  não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de Reuniões e Educação em Saúde não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

O Sanitário para Profissionais não é de uso exclusivo 120 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar 

IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro com lado fosco IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
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OBS: Os auditores ainda observam que todos os medicamentos são 
disponibilizados na UBS nº 04 e relatam que há um desabastecimento periódico e 
frequente, como seringas para insulina, cálcio, antiinflamantórios e anti-
hipertensivos.  

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 
Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 
Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
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Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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Casa 03 Gama/Casa 02 
Gama 

A sede da unidade é alugada. Funciona desde 2008. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 18h. A 
unidade possui 1 equipe. Há 5 microáreas e 1 está descoberta. 3.500 pessoas 

estão cadastradas no programa ESF. 

OBS: A equipe não consta no CNES. 
 
 

Profissionais 
Tipo da equipe 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Lúcio Flavio Medico (generalista) 40h 
Ilegível Enfermeiro 40h 

Elis Regina Auxiliar de Enfermagem 40h 

Núbia Albuquerque Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Ilegível  ACS  40h 
Márcia ACS 40h 
Roselia ACS 40h 

Marli ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
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A unidade não possui Extintores de Incêndio 120 Dias 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Com Banheiro não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Médico não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Copa/Cozinha não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de materiais de limpeza não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não é de uso 
exclusivo 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 
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OBS: Os auditores ainda observam que as condições das instalações 
“administração e gerência”, “copa/cozinha”, “depósito de materiais de limpeza”, “sala 
de curativo/procedimento”, “sala de nebulização” são precárias. Informam ainda que 
um dos consultórios apresenta infiltração, paredes mofadas, que o procedimento de 
esterilização e descontaminação é realizado na CSG 05.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
     

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Agulhas descartáveis de diversos tamanhos IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
 

 
 
 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar 

IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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OBS: Não há farmácia básica na unidade.  

 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
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 As seguintes Unidades de Saúde não foram auditadas: 

 UBS CSG 08 Gama  – Não pôde ser visitada por falta de tempo hábil para 
a visita.  

 UBS CSG 01 Gama  – Não pôde ser visitada, pois estava cadastrada em 
endereço errado e o grupo de auditores não conseguiu encontra-la. 
 
 

       Dados compilados da Região do Gama 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 35 10 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  25 20 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 39 6 

A unidade está sempre limpa? 43 2 
A unidade tem boa estrutura física?  28 17 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 38 7 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 27 18 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 14 31 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

25 20 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 18 27 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 35 10 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 23 22 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 25 20 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 41 4 
Média da NOTA: 7,999999 

 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  9 13 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 16 6 
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A relação entre usuários e profissionais é cordial? 21 1 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 22 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 5 17 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 4 18 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 5 17 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 5 17 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 8 14 

Você presta serviços em outros locais? 6 16 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 21 1 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 21 1 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 3 5 4 6 4 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 3 11 5 2 0 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 6 13 2 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 7 14 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 1 2 4 6 2 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

1 5 2 3 3 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

3 4 6 6 2 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 3 14 4 0 0 
Remuneração salarial recebida? 4 6 10 1 0 
Nota média: 7,1363636 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 4 2 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 1 5 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 6 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 6 0 
Você recebe capacitação? 5 1 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 6 0 
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prevenção em saúde? 
Qual a frequência que você  recebe capacitação? (  ) Mensal ( 3 ) Anual (  3 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 
(  ) Amamentação   (  ) Hidratação   (  ) DST e Contraceptivos (  ) Verminoses   (  ) Doenças Respiratórias                           

(  ) Atividade Física (  ) Dengue (  )  Zika   (  ) Leishmaniose (  ) Vacinação (  ) Doenças crônicas (  ) Bolsa Família            
(  ) Triagem do Neonatal (  ) Triagem gestante (  ) Abuso de álcool e drogas (  ) Higiene bucal  (  ) Alimentação                   

(  ) Tuberculose (  ) Hanseníase  (  ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



GRANJA DO TORTO

Realização:
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Unidade Basica de Saúde 
Cantinho da Saúde Granja 

do Torto 
A sede da unidade é cedida e funciona, aproximadamente, desde 1995. O 

horário de funcionamento é das 07h às 18h de segunda à sexta-feira. Há 1 ESF 
na Unidade. Existem 5 microáreas e 2 estão cobertas. Há, aproximadamente 
1.500 pessoas cadastradas na UBS e no programa ESF, e cerca de 300 a 500 

famílias cadastradas no programa ESF.  

 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Tiago Soisa Neiva Medico (saúde na 
família) 40h 

Karina Prudente Pereira Enfermeiro 40h 
Luciano Moris Montalvao Auxiliar de Enfermagem 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. Há uma parceria com a faculdade católica, na qual 6 internos de medicina 
trabalham no posto. Os funcionários apontam que para que a cobertura melhore na 
área seria necessário ao menos mais 5 ACS.  
 

Elisangela Carvalho de Souza Técnico de 
Enfermagem 40h 

Andre Rolim da Costa ACS  40h 
Vanderson Francelino da Silva ACS  40h 

- ACS  - 
- ACS  - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que o almoxarifado é um armário de aço; que os 
consultórios funcionam em 3 espaços adaptados; há 1 tonel que funciona como 
depósito de lixo; o depósito de materiais de limpeza funciona adaptado dentro do 
banheiro; os prontuários são informatizados; curatios e procedimentos são 
realizados de forma improvisada nos consultórios; a unidade não faz esterilização; 
não há vacinação na unidade; o sanitário para usuários é utilizado por todos; os 
funcionários reclamam que a cobertura com telha de zinco torna a varanda da UBS 
extremamente quente (recomendam a troca por telhas de barro). 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Escova Endocervical IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Otoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
 
 
 

O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Centro de atendimento nº 13 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 
Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 
Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
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Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Centro de atendimento nº 13 
 
 

 
 

Dados compilados da Região de Granja do Torto 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foram somadas todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 9 3 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  2 10 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 12 0 

A unidade está sempre limpa? 12 0 
A unidade tem boa estrutura física?  3 9 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 11 1 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 9 3 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 11 1 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

9 3 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 0 12 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 12 0 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 6 6 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 10 2 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 11 1 
Média da NOTA: 6,25 
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Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  1 2 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 2 1 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 3 0 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 3 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 0 3 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 0 3 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 0 3 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 3 0 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 0 3 

Você presta serviços em outros locais? 1 2 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 3 0 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 3 0 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 0 0 1 0 2 
Capacitação/formação regular dada aos profissionais? 0 0 1 0 1 
Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 2 1 0 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 2 1 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na Unidade? 0 0 0 0 0 
Atuação dos profissionais da Unidade no Conselho 
Local de Saúde? 

1 0 0 0 0 

Condições oferecidas pela Unidade para a realização 
do seu trabalho? 

0 0 0 1 2 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 2 0 1 0 0 
Remuneração salarial recebida? 1 1 1 0 0 
Nota média: 3,666666667 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 1 0 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 1 0 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 0 1 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 1 0 
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Você recebe capacitação? 0 1 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 1 0 

Qual a frequência que você  recebe capacitação? ( 0 ) Mensal ( 0 ) Anual (  1 ) Semestral 
Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

( 1 ) Amamentação   ( 1 ) Hidratação   ( 1 ) DST e Contraceptivos ( 1 ) Verminoses   (  ) Doenças Respiratórias                           
( 1 ) Atividade Física ( 1 ) Dengue ( 1 )  Zika   (  ) Leishmaniose (  ) Vacinação (  ) Doenças crônicas ( 1 ) Bolsa 
Família  (  ) Triagem do Neonatal (  ) Triagem gestante ( 1 ) Abuso de álcool e drogas ( 1 ) Higiene bucal  ( 1 ) 

Alimentação  (  ) Tuberculose (  ) Hanseníase  (  ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



PARANOÁ 
E ITAPOÃ

Realização:



 

 2 

UBS EQUIPE 7 E 8 - ITAPOÃ 
Aberta desde 2003, a UBS Equipe 7 e 8 conta com sede própria e funciona das 

07h até as 18h, de segunda à sexta-feira. Há na unidade duas Equipes da 
Estratégia Saúde na Família, a Equipe 7 e a Equipe 8. A primeira atende por 
volta de 720 famílias e a segunda 750 famílias em média. Das 10 microáreas 

designadas a essa unidade, sendo 5 de cada equipe, duas estão cobertas pela 
Equipe 7 e três pela Equipe 8. São cadastradas no programa ESF, 

aproximadamente, 6000 pessoas, totalizando uma quantidade de 1470 famílias 
atendidas.  

 

 
 

Profissionais 
ESF – Equipe 7 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Estevão Cubas Rolim  Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Danielle Gonçalvez Figuereido   Enfermeiro 40h 
Maria Tomázia P. da S. Menezes  Auxiliar de Enfermagem 40h 
Aparecida Cândida Borges Ibrahim  Técnico de Enfermagem 40h 
Noemia izabel Santos Cargnin  Cirurgião Dentista 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 

OBS: Marli Fagundes está de Licença-Prêmio. No CNES, consta que a Equipe não 
possui profissionais, o que impossibilita a checagem das  informações.  
 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 
Vera Lúcia Franscisco da Costa Técnico em Saúde Bucal 40h 
Ana Claúdia de Souza  ACS  40h 
Antônia Lasiete de Souza ACS  40h 
Edith Gonçalves dos Santos ACS 40h 

Profissionais 
ESF – Equipe 8 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Equipe sem médico Médico  

Eleni Anacleto de Freitas Ribeiro Enfermeiro 40h 
Lúcia Fátima Santos Técnico de Enfermagem 20h 

Marli Fagundes de Moura* Técnico de Enfermagem 40h 
Silvia Diniz Pereira e Silva Técnico de Enfermagem 20h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 
- Técnico em Saúde Bucal - 

Danúbia Oliveira do Nascimento ACS 40h 
Ciro de Andrade Bonfim ACS 40h 

Márcia neves Ferreira de Souza ACS 40h 
Sabrina Souza Mota Arrais ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui abrigo de resíduos sólidos . 120 dias 

A unidade não possui almoxarifado. 120 dias 

A unidade não possui consultório com banheiro. 120 dias 

A unidade não possui sala de esterilização.  120 dias 

A unidade não possui sala de nebulização.  120 dias 

A unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

A unidade não possui  sala de vacina. 120 dias 

A unidade não possui sala para ACS. 120 dias 

A unidade não possui sanitários para pessoas com deficiência. 120 dias  
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OBS: Algo que foi enfatizado por todos os profissionais é que o tamanho da unidade 
não é capaz de comportar a demanda de usuários, a unidade possui somente uma 
sala de atendimento e uma de curativo, sendo que a segunda acaba sendo usada 
para atender os pacientes. Todos almejam a apliação do local, pois assim poderiam 
atender melhor e uma maior quantidade de usuários.   
Não há porta-copos na recepção, o mesmo copo é utilizado por vários usuários; O 
depósito de lixo é mantido na parte externa do estabelecimento, em containers e 
bombonas; Os materiais de limpeza ficam no chão, uma vez que não há paletes; O 
Arquivo de Prontuários encontra-se com a gaveta danificada e a balança defeituosa; 
O local de espera dos pacientes é no corredor da entrada; Os computadores 
destinados ao uso dos Agentes Comunitários de Saúde estão danificados, portanto 
utilizam os computadores da sala da administração; Os banheiros, tanto feminino 
quanto masculino, são adaptados com barras para utilização de pessoas com 
deficiência; Apesar da unidade ser acessível para pessoas com deficiência, há 
limitações em certos espaços, o cadeirante não consegue andar sozinho; A sala de 
triagem é muito quente devido à incidência do raios solares no período da tarde; O 
déposito de lixo não tem proteção contra roedores; Os equipamentos de ar 
condicionado não funcionam, foram comprados pelos profissionais por meio de 
custeio dos custos. A ventilação é razoável devido aos ambientes serem vazados 
(portas e janela); Os banheiros dos funcionários são separados em masculino e 
feminino, sendo que no primeiro há armários individuais, no caso do feminino, os arm; 
A Unidade não possui telefone; A Unidade não possui ponto eletrônico; A Unidade 
não possui acesso ao sistema TrakCare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Aparelho PA Pediátrico  120 dias 

A unidade não possui piso antiderrapante no piso interno. 120 dias 
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Não possui ar condicionado na farmácia  120 dias 

Não possui Autoclave  120 dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard  120 dias 

Não possui geladeira na farmácia  120 dias 

Não possui lanterna clínica  120 dias 

Não possui sonar  120 dias 
OBS: O oftalmoscópio não funciona e foi levado ao conserto; Pela falta dos fixadores 
de lâmina na unidade, os profissionais acabam comprando os exemplares; Os 
profissionais não utilizam a lâmina de vidro lisa. 
 

OBS: Não há profissional que possa prescrever os medicamentos controlados. 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta  IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta   IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sarbutamol spray está em falta   IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta   IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta   IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamento  IMEDIATO 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há cartazes do tipo: “Proibido cigarros, bebidas e alimentos” e 
“Acesso limitado” IMEDIATO 



 

 6 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
UBS CSPA 02 – ITAPOÃ 

Aberta desde 2009, a UBS CSPA 02 conta com sede própria e funciona das 07h 
até as 18h, de segunda à sexta-feira. Há, na unidade seis, Equipes da 

Estratégia Saúde na Família, além de mais uma equipe parametrizada (EAB). 
Há um cadastro populacional por equipe. Das 30 microáreas designadas a 

essa unidade, sendo 5 de cada equipe, estão cobertas 26 microáreas, no total. 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e um dos agentes comunitários de 
saúde). 

 

Profissionais 
ESF – Equipe 10 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Elza Maria de Oliveira Alvez Médico (Saúde na 
Família) 40h 

João Paulo Beserra Lima  Enfermeiro 40h 
Cíntia Krug Auxiliar de Enfermagem 40h 
Suellen Raiane Pereira de Carvalho  Técnico de Enfermagem 40h 
Danielle Silva Coutinho Cirurgião Dentista 40h 
Eulina de Jesus Dourado Técnico em Saúde Bucal 40h 
Jordas* ACS  40h 
Maria Isabel Silva Ramos  ACS  40h 
Teresa Cristina das Merces ACS 40h 
Alesandra Candido da Silva ACS 40h 
Eude Aparecida Oliveira Ferreira  ACS 40h 

Profissionais 
ESF – Equipe 13 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Flávia Malta Brandão Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Anna Luisa Flores Benjamim Sa Enfermeiro 40h 
Ana Lívia  Auxiliar de Enfermagem 40h 
Kelly Cristina Alexandre da Silva Técnico de Enfermagem  40h 
Daniela Rodrigues Saldanha  Cirurgião Dentista 40h 
Alana Miranda Lamunier Técnico em Saúde Bucal 40h 
André Luiz da Silva Paixão ACS  40h 
Eliane Pacheco de Araújo Lima ACS  40h 
Fabiana Jesus dos Santos ACS 40h 
Luciana Gomes de Medeiros ACS 40h 
Macelle Cavalcanti Florencio Gomes ACS 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(enfermeiro, auxiliar de enfermagem e um dos agentes comunitários de saúde). 
 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(auxiliar/técnico de enfermagem).  
 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(enfermeira, auxiliar/técnico de enfermagem, auxiliar/técnico em saúde bucal). 
  

Profissionais 
ESF – Equipe 12 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Núbia Mendonça Ferreira Borges  Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Miria Renata Vaz de Araújo    Enfermeiro 40h 
Lucilene Bispo dos Santos de Andrade Auxiliar de Enfermagem 40h 
Adriana Maria Menezes dos Santos  Técnico de Enfermagem 40h 
Sandra Aguiar Lima de Oliveira  Cirurgião Dentista 40h 
Thais da Silva Campos  Técnico em Saúde Bucal 40h 
Sandra Cavalcante Teixeira  ACS  40h 
Joelma Coutinho Medeiros da Conceição ACS  40h 
Luzineide Ribeiro dos Santos  ACS 40h 
Jacira Rodrigues Campos  ACS 40h 

Profissionais 
ESF – Equipe 14 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Pedrita da Cunha Sales Pereira Montenegro Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Claúdia Palmenzone Rosa  Enfermeiro 40h 
Ozirene Rodrigues Oliveira da Silva  Técnico de Enfermagem 40h 
Mary Martins Vieira Aires Teixeira  Técnico de Enfermagem  40h 
Simone Margaret Burgum Abreu Jorge  Cirurgião Dentista 40h 
Suzane Patricia Araújo Cunha  Técnico em Saúde Bucal 40h 
Andreia Gonçalves de Miranda da Silva  ACS  40h 
Cibele da Silva Oliveira  ACS  40h 
Edirlene da Silva Santos Fernandes  ACS 40h 
Valdelicy Ferreira da Rocha  ACS 40h 
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 OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(auxiliar/técnico de enfermagem, auxiliar/técnico em saúde bucal).  
 

OBS: No CNES, consta que a Equipe não possui profissionais, o que impossibilita a 
checagem das  informações; Informações do CNES não condizem com a ficha 
(auxiliar/técnico de enfermagem); A equipe está sem médico; Adequar a equipe 
Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição mínima.  
 

Profissionais 
ESF – Equipe 11 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Thales Antônio Sifuentes Muniz   Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Priscila Rocha de Souza  Enfermeiro 40h 
Regiane Rocha Turibio  Auxiliar de Enfermagem 40h 
Elisangela Rodrigues Oliveira  Técnico de Enfermagem 40h 
Fernanda Oliveira Raslan Veríssimo  Cirurgião Dentista 40h 
Laiza Ferreira da Silva  Técnico em Saúde Bucal 40h 
William de Oliveira  ACS  40h 
Rosangela da Trindade Monteiro Maia ACS  40h 
Ana dos Santos Costa  ACS 40h 
Sara Gomes da Silva  ACS 40h 

Profissionais 
ESF – Equipe 15 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Equipe sem médico   - - 
Manoel  Enfermeiro 40h 
Cícera Batista Ferreira Folha  Auxiliar de Enfermagem 40h 
Deise Cristina Teixeira Cruz Técnico de Enfermagem  20h 
Lutero Oliveira Tavares  ACS  40h 
Armando Ferreira Custodio  ACS  40h 
Acácio Romario Nunes Leite  ACS 40h 
Weslei da Silva Santos ACS 40h 

Profissionais 
EAB – Equipe Parametrizada 

Ativa 
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OBS: As duas médicas estão afastadas por um longo período; No CNES, consta que 
a Equipe não possui profissionais, o que impossibilita a checagem das  informações.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome Função Carga 
Horária 

Neusa Maria de Aguiar  Médico (Pediatra) 20h 
Auta Miranda Esper Kallas  Médico (Pediatra) 20h 
Neusa Enfermeiro 40h 
Fabiana Giraldes Delaix  Enfermeiro 40h 
Miriam Pereira da Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 
Daniele da Silva Evangelista  Auxiliar de Enfermagem 40h 
Neiva Alves Ferreira Auxiliar de Enfermagem 40h 
Adriana  Auxiliar de Enfermagem 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A sala de esterilização da Unidade não está em condições de 
uso. 60 dias 

A sala de nebulização da Unidade não é de uso exclusivo. 120 dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

O Aparelho PA Adulto da Unidade não funciona 30 dias 

A Unidade não possui Aparelho PA Pediátrico  120 dias 

A  Autoclave da Unidade não funciona 30 dias  

A Unidade não possui Colposcópio  120 dias 

A Unidade não possui Estetoscópio Infantil 120 dias 

A Unidade não possui Estetoscópio de Pinard  120 dias  

A Unidade não possui Glicômetro  120 dias 

A Unidade não possui Oftalmoscópio   120 dias 

A Unidade não possui sonar  120 dias  

A Unidade não possui Escova Endocervical 120 dias 

A Unidade não possui Espátula de Ayres 120 dias 

A Unidade não possui Seringas de bico 120 dias 
OBS: A Unidade não recebe mais o Aparelho de PA Adulto; Não há Ar Condicionado 
em várias salas da Unidade; Algumas balanças de 200 KG estão quebradas; A 
Unidade precisa de mais aparelhos de Foco de Luz para Exame; A Unidade precisa 
de mais Termômetros com cabo extensor; Há poucas Espátulas de Ayres na Unidade, 
está em falta na SES; Os profissionais da Unidade não utilizam a Lâmina de vidro lisa 
e por isso não pedem por esse insumo. 
 

OBS: * Esses medicamentos podem ser distribuídos de forma centralizada. 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta*  IMEDIATO 

Benzoato de Benzila  está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta * IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Sarbutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 
Não há cartazes do tipo: “Proibido cigarros, bebidas e alimentos” e 
“Acesso limitado” IMEDIATO 
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UBS CAPÃO SECO - PARANOÁ 

Aberta desde 1982, a UBS Capão Seco conta com sede própria e funciona das 
08h até as 17h, de segunda à sexta-feira. Sendo que tem atendimento médico 

na unidade dois dias, e nos outros  dois dias em Posto Avançado. Há, na 
unidade uma Equipe da Estratégia Saúde na Família que atende 180 famílias. 

São cobertas duas microáreas, Café sem Troco e Quebrada dos Neres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Profissionais 
ESF – Equipe  

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Monica Gonçalves Lannes  Médico (Generalista) 40h 
Mariana Mendes de Morais  Enfermeiro 40h 
Isba Fernandes Correa Auxiliar de Enfermagem 40h 
Regiane Augusta Dourado  Auxiliar de Enfermagem  40h 
Sandra Alves de Souza  ACS  40h 
Fernanda Vieira Gomes Faria  ACS  40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(auxiliar/técnico de enfermagem); A enfermeira da equipe está de licença-maternidade 
sem previsão de volta; Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com 
a composição mínima.  
 

   OBS: A farmácia e os resíduos ficam na mesma sala; O bebedouro está sem vela. 
 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
O Abrigo de resíduos sólidos não é de uso exclusivo 120 dias 
O Abrigo de resíduos sólidos não esta em condições de uso 60 dias 
A unidade não possui Área do Compressor 120 dias 
O Bebedouro não esta em condições de uso 60 dias 
A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 dias 
A unidade não possui Consultório Odontológico 120 dias 
A unidade não possui Copa/Cozinha 120 dias 
A unidade não possui Escovário** 120 dias 
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 dias 
A Sala de armazenamento de medicamentos não é de uso 
exclusivo 120 dias 

A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 dias 
A unidade não possui Sala de Espera 120 dias 
A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 dias 
A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 dias 
A Sala de Vacina não é de uso exclusivo 120 dias 
A unidade não possui Sala para ACS * 120 dias 
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência 
**** 120 dias 

O Sanitário para Profissionais não é de uso exclusivo 120 dias 
O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 dias 
Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 
Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 
Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 
O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

A Unidade não possui Estetoscópio de Pinard 120 dias 

A Unidade não possui Oftalmoscópio 120 dias 
Não possui Otoscópio 120 Dias 

Sonar não funciona 30 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 
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Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 
OBS: Falta uma balança 200 KG 

 

OBS: * Esses medicamentos são distribuídos de forma centralizada nas unidades 
Quebrada dos Neres e Café sem Troco;  Beclometasona - spray nasal está em falta; 
Têm poucas unidades de Dipirona. 
 
 

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta*  IMEDIATO 

Benzoato de Benzila  está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta * IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos 

IMEDIATO 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: “Proibido cigarros, bebidas e alimentos” e 
“Acesso limitado” IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 

 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
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UBS PADDF - PARANOÁ 
Aberta desde 1992, a UBS PADDF conta com sede própria e funciona das 08h 

até as 16h, de segunda à sexta-feira. Há, na unidade, uma Equipe da Estratégia 
Saúde na Família, além de uma Equipe de Atenção Básica. Das 4 microáreas 
designadas a essa unidade, 3 estão cobertas.  Há um cadastro populacional 

por equipe. De forma que há 253 famílias cadastradas no programa ESF, 
totalizando 833 pessoas cadastradas. 

 
 
 

Onde e quem realiza o agendamento? 

Profissionais 
ESF – Equipe  

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Marina Aparecida Malheiros Silva  Médico (Geriatra) 40h 
Glória Boaventura   Enfermeiro 40h 
Jaqueline Fragoso de Mendonça Santiago  Técnico de Enfermagem 40h 
Márcia Cristina Rosa de Araújo  Auxiliar de Enfermagem  40h 
Gilberto Correa de Sousa  ACS  40h 
Sirlei Vitor de Jesus  ACS  40h 
Iraceni Maria Ribeiro da Silva  ACS 40h 
Eduardo de Oliveira Guimarães  Cirurgião Dentista  40h 
Dóralia Cristina da Silva Técnico em Saúde Bucal 40h  
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(auxiliar/técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde); A médica é geriatra 
que atende como generalista; Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de 
acordo com a composição mínima.  
 

OBS: A Copa/Cozinha fica em um ambiente adaptado; A iluminação da Farmácia não 
é boa; A sala de esterilização e a sala de lavagem e descontaminação/expurgo é a 
mesma. Só há um sanitário dos funcionários que é unissex, além disso a porta está 
defeituosa. 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

O Abrigo de resíduos sólidos não é de uso exclusivo 120 dias 

A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Médico 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

O Escovário não esta em condições de uso 60 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 

 A Sala de esterilização não é de uso exclusivo 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A Sala de Vacina não é de uso exclusivo 120 Dias 
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência 
**** 

120 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 
O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física 
e idosos 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 
Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 
Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

OBS: A balança que tem na unidade é de 150 KG; Os profissionais não usam a lâmina 
de vidro lisa; Não há pacientes que utilizem o coletor de urina fechado ou a sonda de 
alívio permanente. 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta*  IMEDIATO 

Benzoato de Benzila  está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta * IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Dipirona está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 
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OBS:  A Azitromicina e o Sarbutamol spray estão em falta na central; A unidade nunca 
teve Diclofenaco de Potássio; A Penicilina Benzatina e a Penicilina Procaína são só 
para os pacientes que fazem uso regular. As prateleiras dos medicamentos são 
improvisadas; Há infiltrações no ambiente. A geladeira fica desligada quando falta 
energia geral, além disso fica em frente ao banheiro; Há caixas com conteúdo 
diferente de medicamentos. 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 
Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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UBS QUADRA 18 
Aberta desde 2004, a UBS Quadra 18 conta com sede própria e funciona das 

07h às 18h, de segunda à sexta-feira. Há, na unidade, uma Equipe da Estratégia 
Saúde na Família, além de uma Equipe de Atenção Básica. Das 6 microáreas 

designadas a essa unidade, todas estão cobertas.  Há um cadastro 
populacional por equipe. De forma que há 3.639 pessoas cadastradas. 

 

Profissionais 
ESF – Equipe  

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Neimar Moreira Portela Médico (Generalista) 40h 
Andréa Moraes Ribeiro  Enfermeiro 40h 
Maria do Socorro dos Santos Cunha  Auxiliar  de Enfermagem 40h 
Paola da Silva Mendes  Técnico de Enfermagem  40h 
Edite Silva de Almeida  ACS  40h 
Eliane Souza Santos  ACS  40h 
Evânia Rodrigues do Nascimento  ACS 40h 
Célia José de Oliveira  ACS 40h 
Silvia Fernanda Santana  ACS  40h 
Eleonora Lopes Queimosa   Cirurgião Dentista  40h 
Silva Fernanda Santana  Técnico em Saúde Bucal 40h  
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OBS: O bebedouro existente é para os funcionários, para os pacientes a água é 
servida em uma jarra; A sala de esterilização e a sala de lavagem e 
descontaminação/expurgo é a mesma; A triagem, o  acolhimento, a marcação e a 
nebulização acontecem na recepção; Sala de espera fica na área externa; A descarga 
do banheiro dos profissionais não funciona. Só há um sanitário dos funcionários que 
é unissex; Não tem vacina no posto; Só há uma pia.  
 
 
 
 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 
A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 
A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 
A unidade não possui Farmácia 120 Dias 
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não esta em condições de 
uso 

60 Dias 

A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Espera  120 Dias 
A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 
A Sala para ACS não é de uso exclusivo 120 Dias 
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência 
**** 

120 Dias 

O Sanitário para Profissionais não esta em condições de uso
  

60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física 
e idosos 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 
Não possui Colposcópio 120 Dias 
Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 
Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 
Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 
Não possui Glicômetro 120 Dias 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
O posto está sem farmácia há dois anos. 120 dias 
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Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 
Não possui Mesa para Exame Clinico 120 Dias 
Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 
OBS: Não tem sala de vacina; A balança é de até 140 KG; A médica usa a própria 
lanterna clínica; O oftalmoscópio está consertando; O fixador de lâmina é comprado 
pelos servidores; Tem uma maca, não uma mesa de exame.  
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       Dados compilados da Região de Paranóa/Itapoã 

 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 20 8 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  11 17 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 23 5 

A unidade está sempre limpa? 25 3 
A unidade tem boa estrutura física?  18 10 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 26 2 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 21 7 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 12 16 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

18 10 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 8 20 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 26 2 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 11 17 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 19 9 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 22 6 

Média da NOTA: 
 

7,392857 
 

 
Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 

A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  6 8 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 6 8 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 13 1 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 13 1 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 6 8 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 5 9 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 7 7 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 5 9 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 1 13 

Você presta serviços em outros locais? 5 9 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 14 0 
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Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 14 0 

Média da NOTA: 
 

8,42857 
 

 
 

 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 2 3 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 2 3 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 3 2 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 5 0 
Você recebe capacitação? 4 1 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 5 0 

Qual a frequência que você  recebe capacitação? (   ) Mensal (  1 ) Anual (  1  ) Semestral 
Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

(    ) Amamentação   (   ) Hidratação   (    ) DST e Contraceptivos (    ) Verminoses   (    ) Doenças Respiratórias                           
(    ) Atividade Física (    ) Dengue (    )  Zika   (    ) Leishmaniose (    ) Vacinação (    ) Doenças crônicas (    ) Bolsa 
Família            (    ) Triagem do Neonatal (    ) Triagem gestante (    ) Abuso de álcool e drogas (    ) Higiene bucal  

(    ) Alimentação                   (    ) Tuberculose (    ) Hanseníase  (    ) Chikungunya  (    ) Outros 
__________________________ 



PLANALTINA

Realização:
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Pipiripau 
A unidade possui sede própria, funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 

17h, possui 20% da população cadastrada e possui 1 equipe ESF incompleta. 
Tem o cadastro de 480 pessoas e 120 familias no programa ESF.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Familia 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Marcelo José Januário Medico (Generalista) 40h 
Luana Lopes Sousa e Silva Enfermeiro 40h 
Zelite Moreira dos Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 

Rosilene Pereira de Deus Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

 - Técnico em Saúde 
Bucal - 

FOTO DOS AUDITORES NA FRENTE 

DA UNIDADE DE SAÚDE 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
auxiliar de enfermagem). Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima (falta ACS). 
 
 

OBS: Os auditores cívicos observaram que: O deposito de resíduos sólidos fica na 
entrada do portão. A sala de curativos é muito pequena, falta espaço. A nebulização 
é feito na sala de curativos. 

Arlete Bezerra Alves da Silva ACS  40h 
Daiana Gomes da Silva  ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Recepção/ Arquivo de Prontuários 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Espera 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A Copa/Cozinha não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de lixo não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de materiais de limpeza não é de uso exclusivo 120 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 

       
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical* IMEDIATO 
Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 
Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 
Não possui Autoclave 120 Dias 
Não possui Colposcópio 120 Dias 
Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 
Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 
Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 
Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 
Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 
Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 
Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
Aparelho PA Pediátrico não funciona 30 Dias 
Ar Condicionado na Sala de Vacina não funciona 30 Dias 

Ar Condicionado – em outras salas não funciona** 30 Dias 
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OBS: *Só para potes bexiga neurogênica. **São 3 Ar Condinionados em outras salas 
sendo que 2 estão estragados. A balança infantil foi remendada pela própria equipe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Captopril está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Furosemida  está em falta IMEDIATO 
Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 
Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 
Insulina NPH está em falta IMEDIATO 
Insulina Regular está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Cefalexina está em falta IMEDIATO 
Metformina  está em falta IMEDIATO 
Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 
Prednisona está em falta IMEDIATO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

Os medicamentos não são organizados com rótulos visíveis  IMEDIATO 
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OBS: Clonazepan e Diazepan só são distribuídos em postos da zona urbana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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Jardim Morumbi 
 

A unidade possui sede cedida – proposta de aluguel. Está há cerca de 10 
anos em funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-

feira. Tem 1 equipe ESF e uma EAB, abrange 9 microareas, porém 3 estão 
descobertas. Estão com o cadastro em defasado e estão em recadastramento, 

possuem por volta de 400 familias cadastradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Familia 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Marcelo Henrique de Souza e Silva Martins Medico (Saúde na 
Familia) 40h 

Iris Calixta Fernandes Enfermeiro 40h 
Maria Aparecida Rodrigues Serafim Sousa Auxiliar de Enfermagem 40h 
Marta Duarte Soares Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 
- Técnico em Saúde Bucal - 

Ana Cassia de Oliveira Felix ACS  40h 
Andre Luiz Costa Machado ACS  40h 
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Gerusa Aguida da Mata  ACS 40h 
Geruslany Pereira da Silva ACS 40h 
José Graziel Rocha da Silva ACS 40h 
Vanusa Fernandes de Jesus ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Espera  120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Copa/Cozinha 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

A unidade não possui Extintores de Incêndio 120 Dias 

A unidade não possui Recepção/ Arquivo de Prontuários 120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Usuários 120 Dias 

O Depósito de lixo não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de Reuniões e Educação em Saúde não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 
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OBS: Os auditores cívicos relataram que não tem água potável e que a sala de espera 
e a sala de reuniões são em locais improvisados. O banheiro dos profissionais tem 
poucos vasos. Havia um extintor de incêncio vencido. Na unidade falta algumas 
lâmpadas, muitas das pias estão quebradas, não possui internet, não possui telefone, 
a estrutura física apresenta várias rachaduras e pintura descascando, e o deposito de 
lixo é ao ar livre. 
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      

 

  

 
 
 
 

 

 

A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Ataduras IMEDIATO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Lancetas para Lancetadores de Glicemia IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Sonar 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Balança 200 KG não funciona 30 Dias 
OBS: O aparelho de PA Pediatrico precisa ser calibrado. O sonar foi enviado para o 
conserto mas nunca voltou. 

 
 
 
  



  
 
 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Furosemida  está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 
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OBS: Quando chove há goteiras na farmácia, a rede elétrica não é adequada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado Colonoscopia 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 
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Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
São José 

A unidade tem sede própria, funciona da 8h às 17h de segunda à sexta-feira. 
Possui 1 equipe ESF e 8 microáreas, sendo apenas 6 delas cobertas. Possui 

303 familias cadastradas no programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Familia 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Ana Angélica de Sousa Tavares Medico (Generalista e 
saúde na Familia) 32h 

Pollyana Marques de Lima Arçari Enfermeiro 40h 
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OBS: A médica é do mais médicos. 
 

Deive Gonçalves Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 
Neyde Maria Bispo Alves Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Daniela Xavier Braga de Souza ACS  40h 
Eder Coelho de Oliveira ACS  40h 
João Pereira de Macedo Filho ACS 40h 
Maria Albanisa Souto de Macedo ACS 40h 
Maria do Socorro Ribeiro ACS 40h 
Marilene Felix Gomes ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

O Abrigo de resíduos sólidos não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Médico não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Copa/Cozinha não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Farmácia não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Espera  não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não é de uso 
exclusivo 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 
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OBS: O almoxarifado fica junto com a farmácia. O compressor esta com defeito. O deposito 
de lixo esta em situação de risco de contaminarção. O deposito de materiais de limpeza é 
muito pequeno e não cabe tudo. O extintor de incêndio está fora da validade. A sala de vacina 
fica junto com a farmácia, não tem espaço para lixeiras e nem para as caixas de remédio. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
      
 

  

O Sanitários para pessoas com deficiência não é de uso exclusivo 120 Dias 

 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de lixo não está em condições de uso 60 Dias 
O Depósito de materiais de limpeza não esta em condições de 
uso 

60 Dias 

Os Extintores de Incêndio não estam em condições de uso 60 Dias 

A Farmácia não está em condições de uso 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar 

IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Ar Condicionado – em outras salas não funciona 30 Dias 

Ar Condicionado na Farmácia não funciona 30 Dias 

Ar Condicionado na Sala de Vacina não funciona 30 Dias 
OBS: A agulhas descartáveis e as seringas tem em baixa quantidade.  
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FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos 

IMEDIATO 

Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

Os medicamentos não são organizados com rótulos visíveis  IMEDIATO 

Os medicamentos não são dispostos em função de sua validade IMEDIATO 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Os medicamentos não estão seguros de riscos (Livres de contato 
com: materiais inflamáveis, químicos, rede elétrica precária) 

IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" 

IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Gestão da Regional agenda pela 
regulação 
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Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Qualquer sevidor faz o 
agendamento e encaminhamento para regulação.  
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Arapoanga 
A sede da unidade é própria. A unidade funciona desde 2009. O horário de 

funcionamento é de 7h às 18h. Os dias que a unidade funciona são de 2ª a 6ª. 
Há cadastro populacional por equipe. Existem 9 ESF, mas se gerencia como 

um todo 2 unidades. Há 1 EAB nas 2 unidades. Há 34 microáreas. 
Aproximadamente 42284 pessoas estão cadastradas na UBS. 32345 pessoas 

estão cadastradas no programa ESF. 10571 famílias estão cadastradas no 
programa ESF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Junior Alves de Oliveira Medico (especialidade) 40h 
Frederico Ozanam Silva Enfermeiro 40h 

Célia Regina Rocha dos Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS). 
 

OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS).  
 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Lourenna Santos Costa ACS  40h 
Simone Alves Guimarães ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Elias de Oliveira Menezes Medico (especialidade) 40h 
Joana Darc Valéria da Costa Enfermeiro 40h 

Luciene Antonio de Oliveira Eca Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Julia de Miranda Seabra Cirurgião Dentista 40h 
Otavia Guedes Estrela Lopes Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Leticia Danielle Maciel Pereirqa ACS  40h 
Luiz Claudio de Souza ACS 40h 
Marcia Marra da Silva ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Edevaldo de Paula Alves Medico (saúde na 
família) 40h 

Kennia Valéria Silva Saraiva Enfermeiro 40h 
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Ronan Carlos Pereira Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Fernando Teixeira Vieira Cirurgião Dentista 40h 
Selene Mourao Alves Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Ana Lucia Perciliano de Paula ACS  40h 
Clessia Nunes da Silva ACS 40h 

Fatima Aparecida Mateus ACS 40h 
Luan Espindola de Ataide ACS 40h 

Rosimeire Peres dos Santos ACS 40h 
Raquel Ely de Araujo Neves Souto ACS  40h 

Profissionais 
EAB 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Ana Tenice Brasil de Aguiar Machado Medico (clínica geral) 40h 
Sandra Chitayat Medico (pediatria) 40h 

Helyda Crystina Rodrigues Dias Medico (clínica geral) 20h 
Adriana da Silva Dornelas Enfermeiro 40h 
Elisangela Martins da Silva Enfermeiro 40h 
Nayane da Silva Santana  Enfermeiro 20h 

Christiane Rodrigues da Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Tatyane Machado Nascimento Medico (saúde na 
família) 40h 

Vanessa de Cassia Freitas Bonfim Enfermeiro 40h 
- Auxiliar de Enfermagem - 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS). 
 

OBS: Os auditores cívicos também relataram: Ar condicionado não funciona na 
gerência; 1 Balança infantil não funciona; 2 Sonares funcionam; Falta ventilação na 
farmácia; Defeito no compressor (odonto parada); O bebedouro é velho e sem 
manutenção; Pia com defeito na ginecologia; 1 equipamento com defeito na sala de 
esterilização; Sanitários para usuários estão em situação precária; Falta lâmpadas e 
iluminação é fraca; Há muitas infiltrações; As pias dos consultórios estão defeituosas. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 

Zulene Silva Rodrigues Técnico de 
Enfermagem 40h 

Wagner José de Oliveira Cirurgião Dentista 40h 
Vanessa Abrantes da Cunha Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Raquel Torres de Sousa ACS  40h 
Suya Maia de Sa ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

Área do compressor não está em condições de uso 60 Dias 

Sala de esterilização não está em condições de uso 60 Dias 

Sanitários para pessoas com deficiência não são de uso exclusivo 120 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da unidade 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      

 

 
 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui aparelho de PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui estetoscópio infantil 120 Dias 

Não possui oftalmoscópio 120 Dias 

Sonar não funciona 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
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OBS: Os auditores cívicos também relataram: Benzoato de Benzila - Permetrina 1%; 
Diclofenaco de sódio não é padronizado; Penicilina Procaína - Só de 400; Sulfato 
Ferroso está acabando; A temperatura ambiente estava em 23,4º. 

  
 

 
 
 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? SISREG e SISConWeb 

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Sarbutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

O local tem goteiras e infiltrações 60 Dias 

A temperatura ambiente não está em 25º 30 Dias 

Não há cartazes do tipo: “proibido cigarros” IMEDIATO 
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Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? SISREG e SISConWeb 

OBS: UBS sugere expansão para toda rede de atendimento do DF dos sistemas 
SISREG e SISconweb. 

Centro de saúde nº 1 de 
Planaltina 

A sede da unidade é própria. A unidade funciona desde 1977 
(aproximadamente), de segunda à sexta, das 7h as 18h. Há 1 equipe com 

cadastro populacional. Não existem ESF nem EAB (existem PACS). O posto 
atende na Q 05 conjunto  A ao G. Não há cadastro  de pessoas na UBS. Há 183 

famílias cadastradas no PACS. 
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OBS.: Estão em fase de implantação do sistema Track Care, que vai coletar todos os 
dados que precisam ser coletados e que constam aqui. Nesse momento, o controle é 
manual. A unidade está sem toner para tirar cópia do controle estatístico dos 
profissionais (PMAC) e dos controles em geral. No CNES só consta 1 equipe EACS 
na unidade, e nenhuma ESF ou EAB. Adequar a equipe à composição mínima.  

 
 

OBS: São 2 abrigos de resíduos sólidos; Falta ventilação no almoxarifado; Não há 
copos no filtro (bebedouro); 2 consultórios com banheiros; 3 consultórios médicos; 
São 4 consutorios (escovário); Há materiais na farmácia; Tem uma autoclave com 
defeito na sala de esterilização; Só há 1 banheiro para deficientes. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      

Profissionais 
EACS 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Shirley Mota de Sousa Enfermeiro 40h 

- Auxiliar de Enfermagem - 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Marla Cristine Krewer Cirurgião Dentista 40h 
Cristiane Furtado de Sousa Oliveira Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Helio Santos da Cruz ACS  40h 
Katiane Carvalho da Silva ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
Almoxarifado não está em condições de uso 60 dias 

Revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 dias 

O piso não é antiderrapante 60 dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui fixador de lâmina - substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Não possui lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui aparelho de PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Há aparelhos de Nebulização somente com pontos fixos; O ar condicionado da 
sala de curativo contém vazamento; A autoclave precisa ser higienizada; Fixa-se a 
lâmina com álcool 92% ou 96% (no lugar do fixador de lâmina). 

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (inalação) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Insulina regular está em falta IMEDIATO 

Miconazol está em falta IMEDIATO 

Salbutamol Spray está em falta IMEDIATO 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes. 

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamento IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 
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OBS: Albendazol/Mebendazol - comprimido sem suspensão; Sulfato Ferroso é 
líquido; O espaço para medicamentos é pequeno, o que não possibilita a ventilação 
entre as caixas; A temperatura ambiente está em 23º; A janela da sala de 
armazenamento está quebrada. 

 

 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 
Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
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Vale do amanhecer 

A sede da unidade é alugada. A unidade funciona desde 2006 
(aproximadamente), de segunda à quinta, das 7h as 18h e na sexta, de 8h a 

17h. Há cadastro populacional por equipe. Existem 2 ESF (uma incompleta) e 2 
EAB. Existem 2 microáreas. Apenas 1 microárea está coberta. Há 743 pessoas 

cadastradas no programa ESF e 227 famílias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Familia 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
técnico de enfermagem, 1 médico, 1 enfermeiro não constam na equipe, mas constam 
como alocados na UBS). Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima. 
 

Cristiane Rovigatti Leiva Médico (Saúde na 
Família) 

40h 

Caroline Serra Almeida Enfermeiro 40h 

Valderez Marjorie da Silva Rodrigues Técnico de enfermagem 40h 

Rosemberg Freitas Lopes Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Tanira Mendes Longaray Enfermeiro 40h 

Cristiana Maria Nagashima de Lima Técnico de enfermagem 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
Abrigo de resíduos sólidos não é de uso exclusivo 120 Dias 

Não possuir Administração e gerência 120 Dias 

Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

Almoxarifado não está em condições de uso 60 Dias 

Bebedouro não está em condições de uso 60 Dias 

Não possui área do compressor 120 Dias 

Não possui consultório com banheiro 120 Dias 

Consultório médico não é de uso exclusivo 120 Dias 

Consultório médico não está em condições de uso 60 Dias 

Não possui consultório ondotológico 120 Dias 

Copa/cozinha não está em condições de uso 60 Dias 

Não possui depósito de lixo 120 Dias 

Depósito de materiais de limpeza não está em condições de uso 60 Dias 

Não possui escovário 120 Dias 

Farmácia não é de uso exclusivo 120 Dias 

Farmácia não está em condição de uso 60 Dias 

Recepção/Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

Recepção/Arquivo de Prontuários não está em condição de uso 60 Dias 

Sala de armazenamento de medicamentos não é de uso exclusivo 120 Dias 
Sala de armazenamento de medicamentos não está em condição 
de uso 60 Dias 
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OBS: Apenas 1 dos consultórios possui pia. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 

Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 

Sala de curativo/procedimento não está em condição de uso 60 Dias 

Sala de espera não é de uso exclusivo 120 Dias 

Sala de espera não está em condição de uso 60 Dias 

Não possui Sala de esterilização 120 Dias 

Não possui Sala de lavagem e descontaminação/expurgo 120 Dias 

Não possui Sala de nebulização 120 Dias 

Não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

Não possui Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Sala para ACS 120 Dias 

Não possui Sanitários para pessoas com deficiência 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência física e 
idosos 

60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório ondontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra os roedores IMEDIATO 
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 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui fixador de lâmina - substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Não possui lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui aparelho de PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 
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Não possui oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (inalação) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Insulina regular está em falta IMEDIATO 

Miconazol está em falta IMEDIATO 

Salbutamol Spray está em falta IMEDIATO 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes. 

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamento IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cardiologia Aproximadamente 30 
dias 

Não foi informado 

Gastroenterologia Aproximadamente 30 
dias 

Neurologia Aproximadamente 30 
dias 

Oftalmologia Aproximadamente 30 
dias 

Ortopedia Aproximadamente 30 
dias 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

Aproximadamente 30 
dias 

Saúde Mental 
(Psicologia e 
Psiquiatria) 

Aproximadamente 30 
dias 

Urologia Aproximadamente 30 
dias 

Onde e quem realiza o agendamento? 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Aproximadamente 90 
dias 

Não foi informado 

Colonoscopia Aproximadamente 90 
dias 

Eletroencefalograma 
(EEG) 

Aproximadamente 90 
dias 

Endoscopia Aproximadamente 90 
dias 

Mamografia Aproximadamente 90 
dias 

Tomografia Aproximadamente 90 
dias 

Ressonância 
Magnética 

Aproximadamente 90 
dias 

Ultrassonografia Aproximadamente 90 
dias 

Onde e quem realiza o agendamento? 
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Santos Dumont 
A unidade é cedida e funciona de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h 

às 17h. Há cadastro populacionao por equipe. Existem 1 equipe ESF e 1 equipe 
EAB na Unidade. Há 7 microáreas e todas estão cobertas. Há 1780 pessoas 

cadastradas no programa ESF e 507 famílias.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
Estratégia de Saúde da Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Henrique Nogals Vasconcelos Medico (Clínico) 40h 
 Vinicius de Aquino Calheiros Medico (Clínico) 40h 

 Ludmilla Teixeira Baerreto Caldas  Enfermeiro 40h 
   Eliene José da Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 
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Renato Vieira Alves    Auxiliar de Enfermagem 40h 
   Ana Maria da Silva Campanholo Cirurgião Dentista 40h 

Silvania Maria dos Santos Amorim Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

  Adriana Ferreira de Araújo ACS  40h 
   José Carlos ACS  40h 

Ediron Antonio Pereira Rosa de Souza ACS 40h 
Lyndon Jonhson de Sousa Calixto ACS 40h 

Raimundo Nonato Belizario dos Reis ACS 40h 
Maria Luiza Borges Melo ACS 40h 

Andreia Souza dos Santos ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 
A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 
A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 
A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Espera  120 Dias 
A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 
A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 
A unidade não possui Sanitário para Usuários 120 Dias 
Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 
Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 
Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 
Os revestimentos dos  pisos não são todos laváveis 60 Dias 
O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 60 Dias 
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OBS: Os auditores cívicos observaram que não há bebedouros externos, que o 
depósito de materiais de limpeza é improvisado, que a recepção de 
arquivos/prontuários é improvisada e que os sanitários para usuários são precários.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 
Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 
Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 
O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 
O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 
O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 
O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Caixa para descarte de perfuro cortantes IMEDIATO 

Não possui Gaze IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Adulto 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 



  
 
 

 41 

 
 

 

 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 10 a 30 dias 

Não foi informado 

Gastroenterologia 10 a 30 dias 

Neurologia 10 a 30 dias 

Oftalmologia 10 a 30 dias 

Ortopedia 10 a 30 dias 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

10 a 30 dias 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 10 a 30 dias 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Os medicamentos não estão seguros de riscos (Livres de contato 
com: materiais inflamáveis, químicos, rede elétrica precária) 

IMEDIATO 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Urologia 10 a 30 dias 

Onde e quem realiza o agendamento? Na própria unidade. Téc. de 
enfermagem Eliene 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 90 dias 

Não foi informado 

Colonoscopia 90 dias 

Eletroencefalograma 
(EEG) 

90 dias 

Endoscopia 90 dias 

Mamografia 90 dias 

Tomografia 90 dias 

Ressonância 
Magnética 90 dias 

Ultrassonografia 30 dias 
Onde e quem realiza o agendamento? Na própria unidade. Téc. de 
Enfermagem Eliene 

 

Bica do DER 
A sede da unidade é alugada e funciona desde 2004. O horário de 

funcionamento pe de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Há 1 ESF na 
unidade. Existem 10 microáreas mas apenas 2 estão cobertas. Há 

aproximadamente 600 pessoas e 166 famílias cadastradas no programa ESF – 
estão em fase de recadastramento.   
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Temistocles Barbosa de Sousa Neto Medico (generalista) 40h 
Helmta de Sa Gonçalves Pereira Enfermeiro 40h 

Magna Lucia Ribeiro Auxiliar de Enfermagem 40h 

Sandra Francisco Ribeiro da Silva Técnico de 
Enfermagem 40h 

Diógenes Borba dos Santos ACS  40h 
Claudio Teixeira de Oliveira ACS  40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Área do Compressor não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Farmácia não é de uso exclusivo 120 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que só há 1 bebedouro na unidade; há infiltração 
na copa/cozinha; o depósito de materiais de limpeza é improvisado do lado de fora da 
unidade; a farmácia funciona em local improvisado; a descontaminação não é feita na 
unidade; o lixo fica exposto na rua.  
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de armazenamento de medicamentos não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Espera  não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala para ACS não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Abrigo de resíduos sólidos não esta em condições de uso 60 Dias 

O Consultório Médico não esta em condições de uso 60 Dias 

A Copa/Cozinha não esta em condições de uso 60 Dias 
O Depósito de materiais de limpeza não esta em condições de 
uso 60 Dias 

A Farmácia não esta em condições de uso 60 Dias 
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não esta em condições de 
uso 

60 Dias 

A Sala de armazenamento de medicamentos não esta em 
condições de uso 

60 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não esta em condições de uso 60 Dias 

A Sala de Espera  não esta em condições de uso 60 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
OBS: Os auditores observam ainda que os funcionários utilizam álcool como fixador 
de lâmina, que as seringas de insulina estão em falta há algum tempo.  

 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Otoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
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OBS: Os auditores ainda observam que o medicamento hidroclorotiazida está em falta 
há 3 meses; o medicamento ibuprofeno está disponível apenas em solução; o 
medicamento albendazol/mebendazol só está disponível em suspensão; o local de 
armazenagem dos medicamentos é inapropriado.  

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Miconazol está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
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Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
 

Unidade Básica de 
Saúde nº 4 Planaltina 
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 2009. A unidade 

funciona de segunda à sexta-feira, das 07h às 18h. Há 5 ESF na Unidade e 1 
EAB. Existem 17 microáreas e todas estão cobertas. Há 23.000 pessoas 
cadastradas na UBS e 10.000 pessoas cadastradas no programa ESF.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
EAB 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Érica Cristina Ferrreira Medico (saúde na 
família) 40h 
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OBS: A equipe consta como desativada no CNES, porém, os profissionais constam 
como alocados na UBS. Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima. 
 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
ACS). Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 

Morgana Perelles Pediatra 40h 
Fernanda Batista de Melo Ginecologista 40h 

- Enfermeiro - 

  Alexandrina Pereira Brandão Técnico de 
Enfermagem 40h 

Rosane Araújo Macedo Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

- ACS  - 
- ACS  - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Lívia Antunes Mariosi Medico (saúde na 
família) 40h 

  Tânia Mara Reis de Miranda Enfermeiro 40h 
  Maria da Conceição Pedro Mangabeira  Auxiliar de Enfermagem 40h 

  Marizete José Vaz Auxiliar de Enfermagem 40h 
  Fabiano Maluf Cirurgião Dentista 20h 

Patrícia Paulina de Oliveira Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Aldo Martins Fonseca ACS  40h 
Bruno Vanderson da Silva Xavier ACS 40h 

Silvano Castro ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
ACS e 1 técnico de enfermagem); Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de 
acordo com a composição mínima.  
 

 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Amanda Almeida Rocha  Medico (saúde na 
família) 40h 

Ana Lúcia José de Souza Enfermeiro 40h 
Bruno Borges Caland Auxiliar de Enfermagem 40h 

Gianne Vieira de Castro Auxiliar de Enfermagem 40h 
Jackeline Rocha Tavares Cirurgião Dentista 40h 
Leidiane Segundo Soares Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Arley Rocha de Servilha ACS  40h 
Tathiane Moreira de Paula ACS 40h 

Silvano Castro ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Roose Diane Padilha dos Santos Medico (saúde na 
família) 40h 

Juliana Amorim Teixeira de Ataídes Enfermeiro 40h 
Kelma Cleide Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 

Fernanda Notine de Faria Técnico de 
Enfermagem 40h 

Camila de Andrade Xavier Cirurgião Dentista 40h 
Leidiane Segundo Soares Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

  Helio Cirinesio de Melo Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Stenia Gomes dos Santos ACS  40h 
Valeria Nasciemnto Christofoli ACS 40h 

Madson Paulino de Jesus Medeiros ACS  40h 
Valber Veras ACS 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Nagila Duarte Radwan Barreto Medico (saúde na 
família) 40h 

Kelles Cristina da Silva Enfermeiro 40h 

Marly Rodrigues Silva Técnico de 
Enfermagem 40h 

Vania Aparecida de Araujo Auxiliar de Enfermagem 40h 
Maysa Borges Gonçalves Felicio Cirurgião Dentista 40h 

Antônio Florentino da Silva Auxiliar de Saúde Bucal 40h 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Patricia Rodrigues de Abreu Sousa ACS  40h 
Valquíria da Conceição Alves ACS 40h 

Gisele Neres da Costa ACS  40h 
Edilson da Silva Sousa ACS 40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Luana Oliveira Santos Medico (saúde na 
família) 32h 

Renilda Simone Domingos Enfermeiro 40h 
Cleia Borges Gomes de Souza Auxiliar de Enfermagem 40h 
Nara Veloso Peixoto Matutino Auxiliar de Enfermagem 40h 

Georges Brito de Azevedo Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Jennifer Melania de Abreu Fernandes Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Cassia Rosa da Silva ACS  40h 
Margareni Sampaio da Costa ACS 40h 

Madalena Dias Leão ACS  40h 
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* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A Área do Compressor não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de materiais de limpeza não é de uso exclusivo 120 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Utilizam álcool como fixador de lâmina.   

 

 

OBS: Os auditores observam ainda que o medicamento beclometasona não está em 
falta na opção nasal; falta o medicamento clonazepan em comprimido; ibuprofeno só 
está disponível em solução; a temperatura da farmácia estava em 26.3 ºC. 

 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 
Não foi informado Gastroenterologia 

Neurologia 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 
Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 



  
 
 

 54 

Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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OBSERVAÇÕES FINAIS:  
 Há mais de 10 equipes de Saúde da Família incompletas na Região 
Administrativa, isso prejudica a cobertura da atenção primária, principalmente devido 
à falta de agentes comunitários de saúde. 
 A falta de espaço leva ao compartilhamento de ambientes, o que, aliado à falta 
de de equipamentos/insumos para atenção à saúde prejudica a qualidade do 
atendimento prestado aos usuários. 
 Sabe-se que em alguns ambientes é imprescindível que se mantenha 
temperatura adequada para a conservação de medicamentos e vacinas, porém, a falta 
de ar-condicionado nesses ambientes, ou por inexistência ou por não funcionamento, 
é comum na região.  
 Na zona rural há Unidades em que se falta o mínimo para o atendimento, como 
água potável e luz elétrica. Além disso, nessas unidades não há conexão telefônica 
nem acesso à internet.  
 A falta de gestão da demanda reprimida prejudica os usuários, pois isso gera 
falta de transparência na lista de espera, o que os deixa sem previsão de atendimento. 
 
 As seguintes Unidades de Saúde não foram auditadas: 

 Tabatinga  – Não pôde ser visitada, pois não estava funcionando; 
 

 
 

Dados compilados da Região de Planaltina 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos entrevistados 
e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 34 21 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  45 10 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 43 12 

A unidade está sempre limpa? 43 12 
A unidade tem boa estrutura física?  28 27 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 50 5 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 30 25 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 28 27 
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Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

27 28 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 16 39 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 36 19 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 25 30 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 32 23 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 40 15 
Média da NOTA: 7,427272727 

 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  7 15 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 19 3 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 20 2 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 20 2 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 6 16 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 5 17 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 5 17 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 2 20 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 4 18 

Você presta serviços em outros locais? 5 17 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 22 0 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 21 1 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 2 5 9 1 5 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 1 13 5 2 1 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 4 12 6 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 6 15 0 1 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 0 3 4 3 2 
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Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

1 3 3 6 1 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

0 6 9 5 2 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 3 18 1 0 0 
Remuneração salarial recebida? 1 13 4 3 1 
Nota média: 6,923076923 

 
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 10 3 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 4 9 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 12 1 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 12 1 
Você recebe capacitação? 5 8 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 12 1 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? (  ) Mensal ( 1 ) Anual ( 4 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

(  ) Amamentação   (  ) Hidratação   (  ) DST e Contraceptivos (  ) Verminoses   (  ) Doenças Respiratórias                           
(  ) Atividade Física (  ) Dengue (  )  Zika   (  ) Leishmaniose (  ) Vacinação (  ) Doenças crônicas (  ) Bolsa Família            

(  ) Triagem do Neonatal (  ) Triagem gestante (  ) Abuso de álcool e drogas (  ) Higiene bucal  (  ) Alimentação                   
(  ) Tuberculose (  ) Hanseníase  (  ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



RECANTO DAS EMAS

Realização:
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Unidade Básica de 
Saúde São Francisco 

A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 1994. O 
funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 18h. Há 1 EAB na 

unidade e 6 microáreas. Cerca de 15.000 pessoas estão cadastradas na UBS, e 
cerca de 15.000 pessoas e 375 famílias estão cadastradas no programa ESF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profissionais 

EAB 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Carlos Cesar Capoli Medico (clínico) 40h 
Poliana Garcia Vieira de Castro Medico (pediatra) 40h 

Roberto Costa Cavalcanti de Souza Medico (ginecologista) 40h 
  Maria Aparecida dos Santos Magalhães Enfermeiro 40h 

Katia Cristiane de Moura Franco Enfermeiro 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES constam 4 profissionais mais).  
 

Regina Celia Linhares Fernandes Enfermeiro 20h 
Maria Daniele Nogueira da Silva Santos Auxiliar de Enfermagem 24h 

Cláudia Aparecida Macedo Araujo Técnico de 
Enfermagem 20h 

Vanda Lucia Rodrigues de Morais Silva Técnico de 
Enfermagem 40h 

Eva Lucia Fernandes de Assis Técnico de 
Enfermagem 40h 

  Joabe Marques Viana ACS  - 
- ACS  - 

  Giovanina Dias Firmo Cirurgião Dentista 20h 
Valeria Oliveira Dias Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A Sala de nebulização não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de Reuniões e Educação em Saúde não esta em 
condições de uso 60 Dias 

O Sanitário para Usuários não esta em condições de uso 60 Dias 

O Depósito de materiais de limpeza não é de uso exclusivo 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que o bebedouro apresenta mau funcionamento; 
o consultório médico não tem ar-condicionado e não há como abrir a janela; a 
copa/cozinha e a sala de espera apresentam infiltrações no teto e goteiras; a 
autoclave não funciona; o sanitário para deficientes não possui barras nem 
acessibilidade. 
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Tiras reagentes de medida de glicemia capilar IMEDIATO 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Glicômetro 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que os funcionários utilizam álcool como fixador 
de lâmina; as tiras reagentes de medida de glicemia capilar estão há 3 meses em 
falta; a esterilização é feita no HRT por falta de autoclave; a sala de vacina possui 1 
câmara fria e 2 geladeiras.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 



  
 
 

 6 

OBS: Os auditores observam ainda que o medicamento beclometasona – spray falta 
a dosagem de 50 mcg; o medicamento ibuprofeno está em falta há muito tempo; o 
medicamento metronidazol creme tinha vencimento eminente (11/2016); os 
medicamentos clonazepan e diazepan são distribuídos no hospital são Vicente.   

 

 
 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? NRCA 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 30 dias (marcação) 0 guias 
Colonoscopia Outubro/2012 390 guias 
Eletroencefalograma 
(EEG) Não foi informado 

Endoscopia Outubro/2013 670 (encaminhado p/ 
hosp.) 

Mamografia Não foi informado Sist. Atende conforme 
prioridade 

Tomografia 1 ano e 6 meses Sistema 
Ressonância 
Magnética 4 meses Sistema 

Ultrassonografia 1 ano e e meses 500 guias 
Onde e quem realiza o agendamento? Setor de marcação, funcionarias Kenia 
Rocha e Jaqueline Batista 
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Clínica da Família 02 
Recanto das Emas 

A unidade é cedida e funciona há 2 anos. O horário de funcionamento é de 
segunda à sexta-feira das 07h às 18h. Há duas ESF na UBS, uma cobre 6 

microáreas e a outra 5. Cerca de 8.000 pessoas estão cadastradas na UBS. Há 
8.000 pessoas cadastradas no programa ESF e cerca de 760 famílias 

cadastradas para 1 equipe e 611 para a outra.  

 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES consta 1 médico). Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de 
acordo com a composição mínima. 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Wilzianne Silva Ramalho Enfermeiro 40h 

Josefa Maria Vitorio Calixto Mendes Auxiliar de Enfermagem 40h 
  Marizelda de Sena Serejo Auxiliar de Enfermagem 40h 
Edson do Nascimento Vale ACS  40h 

Francisca Maria Almeida Vieira ACS  40h 
Geny Lima Dias ACS  40h 

Maria José Soares Alves ACS  40h 
Marcia Andreia Vaz dos Santos ACS  40h 

Simone de Jesus Messias Gonçalves ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 



  
 
 

 9 

 
 
 

Guilherme Flavius Lisboa Magalhães Medico (generalista) 40h 
Layara Paiva Lisboa Enfermeiro 40h 

Maria Raquel Nascimento R. Costa Leal Auxiliar de Enfermagem 24h 
Vera Lucia Martins de Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 
Georjiton Medeiros Santana ACS  40h 

Angela Aparecida Ribeiro Neves ACS  40h 
Maria do Carmo Oliveira Costa ACS  40h 

Naiza Tavares Miranda ACS 40h 
Roney Cordeiro Farias ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Espera  120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 

60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que a estrutura da unidade não é compatível 
com as demandas da população local e das equipes que trabalham na unidade, 
apontam ser necessário um espaço mais adequado para atendimento. Observam 
que falta estrutura elétrica para os computadores da unidade. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
    

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que materiais para curativo estão guardados no 
corredor devido a falta de espaço. 

 
 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que os medicamentos insulina NPH e regular 
não são dispensados porque não há geladeira para armazenar; o medicamento 
sarbutamol spray está em falta há mais de 1 ano; os medicamentos cefalexina cp, 
ibuprofeno cp, prednisona de 5 mg, beclometasona de 250 e 50 mg estão em falta. 
Os auditores apontam que o local não é adequado para armazenamento de 
medicamentos, pois falta ventilação, a sala é muito pequena, as preteleiras de aço 
ficam encostadas na parede devido à falta de espaço e há vazamentos e infiltrações 
no local.  
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 
Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
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Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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Dados compilados da Região de Recanto das Emas 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 15 4 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  6 13 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 13 6 

A unidade está sempre limpa? 14 5 
A unidade tem boa estrutura física?  8 11 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 14 5 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 11 8 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 9 10 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

10 9 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 3 16 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 10 9 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 3 16 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 12 7 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 15 4 
Média da NOTA: 6,735294 

 
 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  2 6 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 1 7 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 8 0 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 8 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 0 8 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 1 7 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 2 6 
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Saúde? 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 1 7 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 1 7 

Você presta serviços em outros locais? 2 6 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 8 0 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 7 1 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 0 1 0 5 2 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 1 1 3 3 0 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 1 6 1 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 3 4 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 1 0 2 1 0 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

0 2 2 0 0 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

0 2 1 5 0 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 1 4 3 0 0 
Remuneração salarial recebida? 0 2 3 1 1 
Nota média: 5,75 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 0 3 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 0 3 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 3 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 3 0 
Você recebe capacitação? 0 3 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 3 0 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? ( ) Mensal ( ) Anual (  ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 
(  ) Amamentação   (  ) Hidratação   (  ) DST e Contraceptivos (  ) Verminoses   (  ) Doenças Respiratórias                           

(  ) Atividade Física (  ) Dengue (  )  Zika   (  ) Leishmaniose (  ) Vacinação (  ) Doenças crônicas (  ) Bolsa Família            
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(  ) Triagem do Neonatal (  ) Triagem gestante (  ) Abuso de álcool e drogas (  ) Higiene bucal  (  ) Alimentação                   
(  ) Tuberculose (  ) Hanseníase  (  ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



RIACHO FUNDO

Realização:
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UBS Riacho Fundo I 
Aberta desde junho de 2000, a Unidade tem seu funcionamento de 7h às 

18h, de segunda a sexta, contando com três equipes de Saúde na Família. 
Tendo que cobrir 15 microáreas, os Agentes Comunitários de Saúde 

cobrem 14 destas, pois são restritos de cobrir uma microárea. Até o dia 
da auditoria, 6790 pessoas estavam cadastradas na UBS pelo programa 

ESF, com um total de 1939 famílias cadastradas. A migração do SIAB para 
o E-SUS ainda não foi completada, por isso a gestora da Unidade estima 
que 60% dos usuários da UBS ainda não estão cadastrados pelo novo 

sistema. 

 

 
 

Profissionais 
ESF – Equipe 14 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Mariana Aires Vieira Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Glei Martins de Souza Enfermeiro 40h 
Dalva Machado de Aguiar Auxiliar de Enfermagem 20h 
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Valda lobo dos Santos Técnico de 
Enfermagem 40h 

   - Cirurgião Dentista - 
   - Auxiliar de Saúde Bucal - 

   - Técnico em Saúde 
Bucal - 

Damião Lopes da Silva ACS  40h 
Deborah Felix da Silva ACS  40h 
Ednalva Alves Costa ACS 40h 
Giselle Ferreira de Matos ACS 40h 
Vânia Felix Pereira ACS 40h 

Profissionais 
ESF – Equipe 02 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Geovana Batista Ferreira Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Hiandra Mora de Lima Enfermeiro 40h 
Jacirene Mourão de Araujo Auxiliar de Enfermagem 40h 
Joana Darque Leal Cabral Auxiliar de Enfermagem 40h 
Alexandrina Santos Lobato Auxiliar de Enfermagem 30h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Marina Ferreira Gomes ACS  40h 
Marilene Santos ACS  40h 
Rodrigo José Frazão ACS 40h 
Valéria do Carmo Ferreira ACS 40h 
Cristiane da Silva Teles ACS 40h 
   

Profissionais 
ESF – Equipe 08 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 
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OBS: Uma auxiliar de enfermagem da UBS foi afastada pela medicina do 
trabalho das atividades laborais. Hoje trabalha no arquivo. Dados das equipes 
não batem integralmente com os dados do CNES.  

Anabelle Montanha Barbosa Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Ivone Pereira de Carvalho de Sena Enfermeiro 40h 
Cristiany Rodrigues Barbosa de Figueiredo Auxiliar de Enfermagem 40h 
Maria Ivete Lemos de Amaral Auxiliar de Enfermagem 40h 
Patricia Inês de Oliveira Almeida Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Addan Di La Halli Ferreira ACS  40h 
Flaviana de Souza Viana Pereira ACS  40h 
Gabriela Halik Campos Araújo ACS 40h 
Gláucia Lima Rocha Fialho ACS 40h 
Maria Celina de Carvalho Cunha ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A Unidade não possui administração e gerência* 120 dias 

A Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

A Unidade não possui área do compressor 120 dias 

A Unidade não possui consultório odontológico 120 dias 

A Unidade não possui depósito de lixo 120 dias 

A Unidade não possui escovário** 120 dias 
A Unidade não possui farmácia básica, pois é centralizado no 
Centro de Saúde local 120 dias 

A Unidade não possui sala de armazenamento de 
medicamentos*** 120 dias 

A Unidade não possui sala de esterilização*** 120 dias 

A Unidade não possui sala de nebulização 120 dias 

A Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

A Unidade não possui sala de vacina 120 dias 

A sala para ACS não é de uso exclusivo 120 dias 

O sanitário para pessoas com deficiência não é de uso exclusivo 120 dias 

O sanitário para usuários não é de uso exclusivo 120 dias 
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OBS: Há falta de cadeiras/bancos na UBS. Existem apenas 10 assentos no 
interior da Unidade. 
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios 
em que essas ações são realizadas de forma centralizada. 

 

  
 
 

 
 

A Unidade não possui piso antiderrapante 60 dias 
A Unidade não possui quantidade necessária de bancadas com 
pias e torneiras 60 dias 

A Unidade não possui abrigo para o compressor do lado de fora 60 dias 
A Unidade não possui armário individual para os funcionários no 
sanitário reservado para eles 60 dias 

A Unidade não possui abrigo de resíduos sólidos, apenas 
contêiner individual fechado IMEDIATO 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui seringas de bico IMEDIATO 

Não possui lancetas para lancetadores de glicemia IMEDIATO 
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OBS: Há glicosímetro na Unidade, mas falta bateria. As pilhas são compradas 
pelos próprios servidores. 

 

 
 

 
 

Não possui lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui aparelho PA pediátrico 120 dias 

Não possui autoclave 120 dias 

Não possui colposcópio 120 dias 

Não possui estetoscópio adulto  120 dias 

Não possui estetoscópio de Pinard 120 dias 

Não possui lanterna clínica 120 dias 

Não possui termômetro com cabo extensor 120 dias 
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OBS: A Unidade não possui farmácia, ela funciona centralizada no Centro 
de Saúde região administrativa.    

*A Unidade não tem controle sobre o número de consultas especializadas e 
da demanda reprimida. Não se sabe o tempo médio de espera e a quantidade 
de pessoas na espera para as consultas com o cardiologista, ortopedista, 
urologista, entre outros médicos especializados. Têm-se tais informações no 
Centro de Saúde.  
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
 
 

FARMÁCIA BÁSCA PRAZO 
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UBS Riacho Fundo I     
QN 01 

 

A Unidade tem seu funcionamento de 8h às 18h, de segunda a sexta, 
contando com duas equipes de Saúde na Família. Tendo que cobrir 10 

microáreas, os Agentes Comunitários de Saúde cobrem 9 destas. No dia 
da auditoria não se tinha número de pessoas cadastradas na UBS nem no 

programa ESF. 

 

Profissionais 
ESF – Equipe 01 

Ativo 

Nome Função Carga 
Horária 

Diego Bruno Melo Soares Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Danielle Hermida Gonçalves Enfermeiro 40h 
Flávio Miguel Cardoso Auxiliar de Enfermagem 40h 

Natália Cristina S. Almeida Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 
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OBS: dados das equipes não batem integralmente com os dados do CNES.  
 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Luana de Oliveira dos Santos ACS  40h 
Jesuslene Pereira Carvalho ACS  40h 
Rosângela da Silva Lima ACS 40h 
Joelina Fortuna de Melo ACS 40h 

Profissionais 
ESF – Equipe 02 

Ativo 

Nome Função Carga 
Horária 

David Barbosa Souza Junior Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Dalva Brito de Oliveira Enfermeiro 40h 
Andrea Alves Albuquerque Auxiliar de Enfermagem 40h 
Eliton Franco de Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Christian Gomes A. de Lima Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Ana Beatriz M. Bernardes Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Izabel Cristina F. de Abreu ACS  40h 
Leila Alves de Miranda ACS  40h 
Leida Peres Rodrigues ACS 40h 
Dilma Pereira Duarte de Souza ACS 40h 
Sandra Maria R. Soares ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A Unidade não possui abrigo de resíduos sólidos 120 dias 

A Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

A Unidade não possui bebedouro 120 dias 

A Unidade não possui depósito de lixo, utiliza-se contêiner  120 dias 
A Unidade não possui sala de armazenamento de 
medicamentos*** 120 dias 

A Unidade não possui sala de nebulização  120 dias 

A Unidade não possui sala de reunião e educação em saúde 120 dias 
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OBS: encontrou-se também muita infiltração nas paredes e teto da Unidade. 
Maçanetas quebradas, descarga quebrada, depósito de material de limpeza 
pequeno. 
 

 
 
 
 

A Unidade não possui sala de vacina 120 dias 

A Unidade não possui sala para ACS 120 dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 dias 
A Unidade não possui revestimentos de paredes laváveis em sua 
totalidade 60 dias 

O piso não é antiderrapante 60 dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 dias 

Não é feita a separação de resíduos IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui ar condicionado – em outras salas 120 dias 

Não possui ar condicionado - farmácia 120 dias 

Não possui autoclave  120 dias 

Não possui colposcópio 120 dias 

Não possui estetoscópio infantil 120 dias 

Não possui estetoscópio Pinard 120 dias 

Não possui lanterna clínica 120 dias 

Não possui termômetro com cabo extensor 120 dias 

Não possui escova endocervical IMEDIATO 

Não possui espátula de Ayres IMEDIATO 

Não possui lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui lancetas para lancetadores de glicemia IMEDIATO 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
AAS 100mg está em falta IMEDIATO 

Ácido fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta * IMEDIATO 

Beclometasona – spray está em falta IMEDIATO 

Benzoato de benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan* está em falta IMEDIATO 

Diazepan* está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Dipirona está em falta IMEDIATO 
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OBS: * Esses medicamentos podem ser distribuídos de forma centralizada. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

*A Unidade não tem controle sobre o número de consultas especializadas e 
da demanda reprimida. Não se sabe o tempo médio de espera e a quantidade 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sarbutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Matronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Miconazol está em falta IMEDIATO 

Penicilina benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 dias 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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de pessoas na espera para as consultas com o cardiologista, ortopedista, 
urologista, entre outros médicos especializados. Têm-se tais informações no 
Centro de Saúde. 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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CAUB I 
Aberta desde 2005, a Unidade tem seu funcionamento de 8h às 17h, 

de segunda a sexta, contando com uma equipe de Saúde na Família. 
Tendo que cobrir 4 microáreas, os Agentes Comunitários de Saúde 
cobrem todas estas. Até o dia da auditoria, 2500 pessoas estavam 

cadastradas na UBS pelo programa ESF, com um total de 
aproximadamente 500 famílias cadastradas. 

 

Profissionais 
ESF – Equipe 5 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Lidiane Duarte Martins Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Ivea Rayane Mendes Nicacio Vianna Enfermeiro 40h 
Maria Aparecida do Amaral Auxiliar de Enfermagem 40h 

Ari Carneiro Técnico de 
Enfermagem 20h 

Iolanda Simões Cirurgião Dentista 20h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Cleusmar de Jesus Técnico em Saúde 40h 
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OBS: A auditora cívica observou que a pediatra Albertina, que não está 
vinculada a nenhuma equipe, faz 40 horas, mas encontra-se na Unidade 
quinzenalmente. A ginecologista Tereza, também não vinculada à equipe, faz 
40 horas, mas encontra-se semanalmente na Unidade. A auditoria descobriu 
que elas também trabalham na UBS 2 do Riacho Fundo II semanalmente, 
dividindo a carga horária entre outras unidades. 

 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios 
em que essas ações são realizadas de forma centralizada 

Bucal 
Alan de Paula ACS  40h 
Vanuzia dos Santos ACS  40h 
Olga Nubia Oliveira ACS 40h 
Rosa Maria Pereira ACS 40h 

Profissionais não vinculados à nenhuma equipe 
Nome Função Carga Horária 

Dra. Albertina Pediatra 40h 
Dra. Tereza Ginecologista 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A Unidade não possui administração e gerencia* 120 dias 

A Unidade não possui área do compressor 120 dias 

A Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

A Unidade não possui escovário** 120 dias 

A Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 120 dias 

A Unidade não possui sala de esterilização*** 120 dias 
A Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo*** 120 dias 

A Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

A Unidade não possui sala de vacina 120 dias 

A Unidade não possui sala de curativos/procedimentos 120 dias 

A Unidade não possui sanitário dos funcionários separado por box 120 dias 
A Unidade não possui sanitário dos usuários com armários 
individuais 120 dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 60 dias 
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OBS: o abrigo de resíduos sólidos da Unidade é um contêiner fechado, a sala 
de nebulização encontra-se num estado precário e a copa/cozinha fora doada 
pelos funcionários.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui ar condicionado - Farmácia 120 dias 

Não possui ar condicionado - Vacina 120 dias 

Não possui colposcópio 120 dias 

Não possui geladeira na farmácia 120 dias 

Não possui geladeira na sala de vacina 120 dias 

Não possui lanterna clínica 120 dias 

Não possui oftalmoscópio 120 dias 

Não possui termômetro com cabo extensor 120 dias 
Não possui fixador de lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui lâmina de bisturi IMEDIATO 
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FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta* IMEDIATO 

Beclometasona – spray está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta* IMEDIATO 

Diazepan está em falta * IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Salbutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfato ferroso está em falta IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 dias 
Os medicamentos não estão seguros de riscos (Livres de contato 
com: materiais inflamáveis, químicos, rede elétrica precária) IMEDIATO 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 
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*A Unidade não tem controle sobre o número de consultas especializadas e 

da demanda reprimida. Não se sabe o tempo médio de espera e a quantidade 
de pessoas na espera para as consultas com o cardiologista, ortopedista, 
urologista, entre outros médicos especializados. Têm-se tais informações no 
Centro de Saúde. 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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UBS 2 Riacho Fundo II 
Aberta desde 2004, a Unidade tem seu funcionamento de 7h às 18h, de 

segunda a sexta, contando com duas equipes de Saúde da Família. 
Incumbidos de cobrir 10 microáreas, os Agentes Comunitários cobrem 

oito destas. Até o dia da auditoria, aproximadamente 7500 pessoas 
estavam cadastradas na UBS pelo programa Estratégia Saúde na Família. 

Não se sabe a quantidade de famílias cadastradas no programa ESF. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF – Equipe 1 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Hayley Barbosa Mathias Médico (Saúde na 
Família) 40h 

Helena Brito Enfermeiro 40h 
Mônica F. Coelho Auxiliar de Enfermagem 40h 
Jaqueline Ramos Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Thais D’arc Cirurgião Dentista 20h 
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OBS: a cirurgiã dentista e a auxiliar de saúde bucal não atendem na UBS, haja 
vista a inadequação da estrutura física da unidade que não permite o 
atendimento no local.  
 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Jeane Silva Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Leiana Silva Soares ACS  40h 
Maria de Fátima Lacerda ACS  40h 
Deidib Aguiar ACS 40h 
Jeferson Gomes ACS 40h 

Profissionais 
ESF – Equipe 13 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Ubiratan José Martins Sobrinho Médico(Saúde na 
Família) 40h 

Vanessa Martins Enfermeiro 40h 
Maria Sandra Nunes Auxiliar de Enfermagem 40h 

Elaine Cristina de Sousa Técnico de 
Enfermagem 20h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Karina Freitas ACS  40h 
Leni Raimunda ACS  40h 
Silmara Gonçalves ACS 40h 
Rosane Dantas ACS 40h 

Profissionais não vinculados à nenhuma equipe 
Nome Função Carga Horária 

Dra. Albertina Pediatra 4h 
Dra. Tereza Ginecologista 4h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A Unidade não possui área do compressor 120 dias 

A Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 
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OBS: os auditores observaram que o abrigo de resíduos sólidos é 
inapropriado, que há grande falta no número de salas e que há muito improviso 
para que os usuários sejam atendidos. 
 

 

A Unidade não possui consultório odontológico 120 dias 

A Unidade não possui depósito de lixo 120 dias 

A Unidade não possui escovário** 120 dias 

A Unidade não possui farmácia 120 dias 
A Unidade não possui sala de armazenamento de 
medicamentos*** 120 dias 

A Unidade não possui sala de curativo/procedimento 120 dias 

A Unidade não possui sala de espera 120 dias 

A Unidade não possui sala de esterilização*** 120 dias 
A Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo***  120 dias 

A Unidade não possui sala de nebulização 120 dias 

A Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

A Unidade não possui sala de vacina 120 dias 

A Unidade não possui sala para Agente Comunitário de Saúde* 120 dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 dias 

O piso não é antiderrapante 60 dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 dias 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar  IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

Não é feita a separação de resíduos IMEDIATO 
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OBS: o sonar utilizado na UBS é de propriedade dos servidores. 
 

 
 

 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui autoclave 120 dias 

Não possui colposcópio 120 dias 

Não possui glicômetro 120 dias 

Não possui lanterna clínica 120 dias 

Não possui oftalmoscópio 120 dias 

Não possui termômetro com cabo extensor 120 dias 

Não possui fixador de lâmina IMEDIATO 

Não possui lanceta para lancetadores de glicemia IMEDIATO 
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OBS: A Unidade não possui farmácia, ela funciona centralizada no Centro 
de Saúde da região administrativa.   
 

*A Unidade não tem controle sobre o número de consultas especializadas e 
da demanda reprimida. Não se sabe o tempo médio de espera e a quantidade 
de pessoas na espera para as consultas com o cardiologista, ortopedista, 
urologista, entre outros médicos especializados. Têm-se tais informações no 
Centro de Saúde. 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 

FARMÁCIA BÁSCA PRAZO 
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Observações finais: Notou-se, na auditoria, que os espaços físicos atendem a 
população – menos no CAUB I. Segundo os entrevistados, não há farmácia 
básica dentro das unidades (por ser centralizada) e há falta de insumos. 
Ocorre, em algumas unidades, dos próprios profissionais da saúde comprarem 
alguns equipamentos e insumos para que a população não fique desatendida.  
 Houvera, também, a reclamação dos gastos de papéis e ocupação de 
espaço por fichas e relatórios. Os relatórios mensais da unidade, 
acompanhamento das famílias, entre outros, ainda são feitos sem o uso da 
tecnologia. Por isso, muitos papéis são gastos, os inúmeros relatórios precisam 
de uma sala para serem armazenados e a consulta a estes torna-se 
complicada.  
 O cadastramento das equipes no CNES não está atualizado. Há, no 
sistema, diversos erros relacionados a funcionários que trabalham nas 
unidades e funções exercidas por estes. Não se é transparente dessa forma. 
 Fora visto, pelos auditores, mato alto e grande quantidade de contêineres 
nos arredores das unidades. Orientamos que seja dada a devida atenção a 
essa questão, é importante manter um bom visual nas proximidades da 
unidade. 
 Porém, de todas estas reclamações, consideramos a falta de farmácia 
básica e de insumos as que mais preocupam. Orientamos cuidado especial 
nesses dois casos, pois são os que mais afetam a população do Riacho Fundo 
I e II.  

 
 
 

Dados compilados da Região de Riacho Fundo 
 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  4 7 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 8 3 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 11 0 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 11 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 5 6 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 2 6 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 4 6 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 2 6 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 3 8 

Você presta serviços em outros locais? 5 6 
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Há reuniões de equipe para discutir casos? 11 0 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 11 0 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 1 3 4 3 0 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 0 4 6 1 0 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 3 8 0 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 6 5 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 1 3 1 3 1 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde?  2 2 2 1 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 1 3 6 1 0 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 2 7 2 0 0 
Remuneração salarial recebida? 1 5 5 0 0 
Nota média: 6,8 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 9 1 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  5 5 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 5 5 

A unidade está sempre limpa? 10 0 
A unidade tem boa estrutura física?  9 1 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 9 1 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 8 2 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 1 8 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

6 4 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 3 4 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 9 1 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 6 4 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 6 4 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 7 3 
Média da NOTA: 8,6 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 1 5 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 3 3 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 5 1 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 6 0 
Você recebe capacitação? 3 2 
Você orienta as famílias que você visita com relação à promoção e 
prevenção em saúde? 6 0 

Qual a frequência que você recebe capacitação? (1) Mensal (1) Anual (2) Semestral 
Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

(6) Amamentação  (6) Hidratação   (6) DST e Contraceptivos (5) Verminoses   (6) Doenças Respiratórias                           
(6) Atividade Física (6) Dengue (6)  Zika   (4) Leishmaniose (6) Vacinação (6) Doenças crônicas (6) Bolsa Família            
(6) Triagem do Neonatal (6) Triagem gestante (5) Abuso de álcool e drogas (6) Higiene bucal   (6) Alimentação                   

(5) Tuberculose (4) Hanseníase  (6) Chikungunya  ( ) Outros __________________________ 



SAMAMBAIA

Realização:



  
 
 

 2 

CFSAM 03 Samambaia 
A unidade tem sede própria, a qual funciona desde 2012. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 18h. Há 4 equipes ESF na 
unidade, 10 microáreas, das quais apenas 4 estão cobertas. Há cerca de 14.000 

pessoas cadastradas no programa ESF.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Alessandro de Paula Costa* Enfermeiro 40h 

Janice Pontes de Olveira Freira* Auxiliar de Enfermagem 40h 
Eliete da Silva Farias Auxiliar de Enfermagem 40h 

Aline Portugal Cirurgião Dentista 40h 
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OBS: O  CNES mostra a existência de 3 equipes na UBS, estando os profissionais 
escalados aqui dispostos entre as 3 equipes. 1 enfermeiro e 1 auxiliar de 
enfermagem não constam alocados em nenhuma equipe, porém, na nova versão do 
CNES, na opção “consulta por profissionais” constam como alocados na UBS.  
 
 

OBS: Os auditores ainda observam que há dois consultórios com banheiro, que o 
depósito de materiais de limpeza funciona na sala onde seria o escovário, que todos 
os extintores de incêndio estão vencidos, que a sala de armazenamento de 
medicamentos é pequen, que o sanitário para pessoas com deficiência apresenta 
cheiro de esgoto e estava sujo; o ar-condicionado do consultório odontológico está 
quebrado.   

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
     

Fabiane Borges Machado Cirurgião Dentista 40h 
  Dallyda Nogueira Guimarães Cirurgião Dentista 40h 

Merilane da Silva Matos Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Maria Gabriella Moreira de Carvalho Bahia 
Gavino 

Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Edna Aparecida Pereira ACS  40h 
Leonardo dos Santos Silva ACS 40h 

Mirian de Oliveira ACS 40h 
Regina Cláuda Machado do Nascimento ACS 40h 

Sandra Regina dos Santos ACS 40h 
Valdeir Moreira dos Santos Silva ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 
Os Extintores de Incêndio não estão em condições de uso 60 Dias 
A Sala de armazenamento de medicamentos não está em 
condições de uso 60 Dias 
O Sanitários para pessoas com deficiência não é de uso exclusivo 120 Dias 
O Sanitários para pessoas com deficiência não esta em condições 
de uso 60 Dias 
 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Glicômetro 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que o vencimento do medicamento “ácido fólico” 
está eminente (10/16); o medicamento “amoxilina” está disponível em pó e em 
comprimido; os medicamentos “clonazepan”, “diazepan”, “diclofenaco de potássio” e 
“diclofenaco de sódio” não são distribuídos na unidade; o medicamento “miconazol” 
está disponível em creme; o medicamento “paracetamol” está disponível em 
comprimido e gotas; falta o medicamento “prednisona” na dosagem de 5 mg.  

 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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CSSAM 03 Samambaia 
A unidade possui sede própria e funciona desde 1999. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 07h às 18h. Há 8 ESF na 
unidade. Existem 8 microáreas e todas estão cobertas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Larissa Bráz de Sousa Medico (saúde na 
família) 32h 

Daniela Monci da Silva Lopes Enfermeiro 40h 

Rodrigo de Jesus Sousa Técnico de 
Enfermagem 40h 

Sônia Maria de Vasconcelos Gonçalves Técnico de 
Enfermagem 40h 

Patrícia Silva Azevedo Cirurgião Dentista 20h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

  Bárbara Lílian Araújo Cordeiro Técnico em Saúde 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES consta 1 técnico em saúde bocal a mais). 
 

 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
médico, na consulta por profissionais, consta como alocado na UBS nº 11 e os 
demais dispostos em duas equipes diferentes). Além disso, no CNES constam 6 
ESF na UBS e 1 NASF.  

Bucal 
Dagna Pereira de Araújo Silva ACS  40h 

Francisco Teixeira Lima ACS 40h 
Lia Rodrigues da Silva ACS 40h 

Rosaneide Ferreira Melgaço ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Gabriel David Garcia Cabral Medico (saúde na 
família) 32h 

Flávia de Oliveira Gontijo Leão Enfermeiro 40h 

Benzoete Macedo Lima Técnico de 
Enfermagem 40h 

Shirley Nascimento da Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 
Viviane Mesquita de Oliveira Zahn Cirurgião Dentista 20h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Rosana Naiva Silva Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Marlene Silva Moreira ACS  40h 
Josenilda Maria Fernandes da Silva ACS 40h 

Oston José de Souza ACS 40h 
Maria das Graças Lima da Silva ACS  40h 

Profissionais 

 
Nome Função Carga 

Horária 

Danilo Vilarinho Fernandes Medico (saúde na 
família) 40h 

Thiago Lima Leite Medico (saúde na 
família) 40h 

Luísa Helena Gonçalves de Toledo Medico (saúde na 
família) 32h 
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* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Espátula de Ayres IMEDIATO 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 
 

OBS: Os auditores ainda observam que as prateleiras são de aço com madeira, que 
o espaço da farmácia é muito apertado e por isso não há ventilação entre as caixas; 
a temperatura estava em 21º.  
 

 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 
A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 6 meses a 1 ano XX guias 
Gastroenterologia 6 meses 19 guias 
Neurologia 6 meses a 1 ano 54 guias 
Oftalmologia 8 meses a 1 ano 150-200 guias 
Ortopedia 3-4 anos 112 guias 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

XX DIAS XX guias 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) XX DIAS XX guias 

Urologia 6 meses a 1 ano 57 guias 
Onde e quem realiza o agendamento? NRCA 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
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CFSAM 01 Samambaia 
A unidade possui sede própria e funciona desde 2011. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 18h. Há 3 ESF na 
unidade, 15 microáreas ao todo e 6 estão cobertas. Existem 29 pessoas 

cadastradas na UBS, 24 pessoas e 1.351 famílias cadastradas no programa 
ESF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Débora Pompeu Martins Medico (saúde na 
família) 40h 

Karla Moreira e Silva Enfermeiro 40h 

Maria Betania Rosendo da Silva Técnico de 
Enfermagem 40h 

Michelle Araújo de Sousa Auxiliar de Enfermagem 40h 
Kaline Furtado Candido Alsina Cirurgião Dentista 40h 
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OBS: A equipe não consta no CNES, porém, na nova versão do CNES, na opção 
“consulta por profissionais”, todos os profissionais constam como alocados na UBS. 
Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição mínima 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Elenice Martins da Silva Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Kércia Moreira Santiago ACS  40h 
Maria Aparecida Bonfim de Barros ACS 40h 

Marileide Araújo de Sousa ACS 40h 
Raquel Ramos Fragoso ACS  40h 

Profissionais 
ESF  
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Ricardo Mariano de Deus Medico (saúde na 
familia) 40h 

Ferdinan José do Lago Enfermeiro 40h 

Erika Duraes Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 

Patricia Lara Brandao Técnico de 
Enfermagem 40h 

Cristiane de Melo Vale Vieira Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Odinéia Fernandes Costa Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Eduardo Borges Teixeira ACS  40h 
Sônia Alencar de Araújo ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Flavia Cristina Rodrigues Novaes 
Cavalcante 

Medico (saúde na 
família) 40h 

Maíza Caroline Salles Enfermeiro 40h 
Tatiane de Paula Branquinho Souza Auxiliar de Enfermagem 40h 

Ana Carolina Alves de Sousa Técnico de 
Enfermagem 40h 



  
 
 

 14 

OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS).  
 
 

 
 

OBS: Os auditores observam ainda que os funcionários levam água de casa e os 
usuários ficam sem água; há 2 consultórios com banheiro e 5 sem; medicamentos 
são armazenados na farmácia ou na sala de medicação; a vacinação na unidade só 
ocorre em época de campanha; o ambiente identificado como depósito é o 
almoxarifado, contendo um armário para materiais de dentista e um armário e 
estante para os da enfermagem. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

 

 

Kelen Vieira de Queiroz Moreira Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Neidyara Silva de Araujo Rodrigues Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

- ACS  - 
- ACS  - 

Profissionais 
Não vinculados a nenhuma equipe 

Nome Função Carga 
Horária 

Claudia Coelho de Almeira Enfermeiro 40h 
Amilcar de Araujo D’ávila Auxiliar de Enfermagem 40h 

Lidia Glasielle de Oliveira Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui Lâmina de bisturi IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro com lado fosco IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Lancetas para Lancetadores de Glicemia IMEDIATO 

Não possui Colposcópio 120 Dias 
Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 
Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 
Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 
Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que alguns ar-condicionados precisam de 
manutenção; só há uma unidade de lanterna clínica; faltam alguns tipos de agulhas 
descartáveis.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Captopril está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Insulina NPH está em falta IMEDIATO 
Insulina Regular está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Metformina  está em falta IMEDIATO 
Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 
Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que, segundo os funcionários, os medicamentos 
insulina NPH e insulina regular nunca chegou na unidade; há pouca ventilação entre 
as caixas de medicamentos.  

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo Não informado Colonoscopia 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 
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Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

OBS: A unidade realiza apenas exame gestacional e exames de DSTs; a unidade 
não realiza exames bioquímicos (sangue) e não há profissional farmacêutico 
bioquímico, bem material para realizar coleta e enviar amostra para laboratório.  

CSSAM 02 Samambaia 
A unidade possui sede própria e funciona de segunda à sexta-feira, das 07h 
às 18h. Há 8 ESF na UBS. Existem 45 microáreas e 16 estão cobertas. Há 

30.400 pessoas cadastrads na UBS, 30 mil pessoas e 8.600 famílias 
cadastradas no programa ESF. 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS). 
  

 
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Manoel Fernando de Lima Correa Dieguez 
Barreiro  

Medico (Saúde na 
Família) 40h 

Samira Monteiro Silva Barcelos Enfermeiro 40h 
- Auxiliar de Enfermagem - 

Jairo Pereira de Sousa Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Sirlene Faria Marcelino de Miranda ACS  40h 
- ACS  - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Odimea Araujo Costa dos Reis Medico (saúde na 
família) 40h 

Heloisa Cantalice de Souza Vercosa Enfermeiro 40h 
  Silvana Gonçalves Aguiar de Sousa Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Uziel Paiva de Melo ACS  40h 
Normélia Rocha de Souza ACS 40h 
Maria de Lourdes Coelho ACS 40h 
Maria de Lourdes Cunha ACS  40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS). 
 

OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS). 
 

Profissionais 
ESF  
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Daniel Sabino dos Santos Vasconcelos Medico (saúde na 
família) 40h 

Ivana Sousa Barroso Enfermeiro 40h 
Greice Tourinho Hinostroza Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

  Carlos Augusto Gomes Xavier ACS  40h 
- ACS  - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Ely Decol dos Santos Medico (saúde na 
família) 40h 

Thais de Carvalho Faria Enfermeiro 40h 
Ana Cristina Vasconcelos Ribeiro Rodrigues Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

  Jucileide Castro Neres  ACS  40h 
Kênia Amador Santos ACS 40h 
Vania Paes de Souza ACS  40h 



  
 
 

 21 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES consta 1 ACS). Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima (falta ACS). 
 
 

OBS: A equipe não consta no CNES, porém, na nova versão do CNES, na opção 
“consulta por profissionais”, os profissionais constam como alocados na UBS.  
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Lorchen Torres Quinones Medico (saúde na 
família) 40h 

Nayara Mendes Jardim Mendonça Enfermeiro 40h 
Eduardo Rodrigues Lima de Vasconcelos Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

- ACS  - 
- ACS - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Rossana Michele Ferreira de Pontes Enfermeiro 40h 

Silvio Francisco Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Gracione de Souza Silva ACS  40h 
- ACS - 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima (falta ACS).  
 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Liset Ferraz Lopez Medico (saúde na 
família) 40h 

Ana Rita de Andrade Santos Enfermeiro 40h 
Andrea Gonçalves de Sousa Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Marlúcia Alexandre da Silva ACS  40h 
- ACS - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Magaly de La Rosa Aguilera Medico (saúde na 
família) 40h 

Andrezza Gomes Correia Enfermeiro 40h 
Luciana Medeiros de Araujo Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Alexandre dos Santos Dantas ACS  40h 
Sirleide de Souza Nascimento  ACS 40h 

Sheila Ferreira Santiago ACS 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
técnico de enfermagem). Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima (falta ACS). 

  
OBS: No CNES constam 7 ESF e 1 NASF na UBS.  
 

Profissionais 
Não vinculados a nenhuma equipe 

Nome Função Carga 
Horária 

Claudia Andrea Gama de Araujo Bonito Medico (ginecologia) 40h 
Silvana Teresa Dias Soares Medico (ginecologia) 40h 

Ana Maria Duarte Monteiro Candido Medico (pediatria) 40h 
Davi Maia Paraense Filho Medico (pediatra) 40h 

Ana Maria de Queiroz Telles Grijo Medico (clínica médica) 40h 
Maria Eliane Ferreira Gomes Medico (clínica médica) 20h 
Carlos dos Santos Kckelhaus Medico (clínica médica) 40h 
Eduardo Luiz Matos Ribeiro Cirurgião Dentista 20h 

Nereide Lopes Araujo Cirurgião Dentista 40h 
Marcus Vinicius Pontes Pinto Cirurgião Dentista 40h 

Lucia de Jesus da Silva Melonio Fisoterapeuta 40h 
Chrstianne Melo Marandola Terapeuta Ocupacional 40h 

Carmem Solange Alves de Araújo Farmacêutica 40h 
Andrea Mata Machado Fernandes Dias Psicóloga 40h 

Elaine Maria Monteiro Maciel Enfermeiro 40h 
Gileide Moreira Duarte de Freitas Enfermeiro 40h 

Tatiane Neiva Teodoro Enfermeiro 40h 

Licia Silva Noleto Enfermeiro 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

O Abrigo de resíduos sólidos não esta em condições de uso 60 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Usuários 120 Dias 

 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Sanitário para Usuários não esta em condições de uso 60 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que os resíduos sólidos são abrigados em 
galões, que a esterilização não é feita na UBS, que o sanitário para usuários está 
em situação precária – com goteiras, box quebrado. Além disso, relatam que há 
muitas goteiras e fios de eletricidade expostos na unidade.  
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      

 

 

 

  

 

 

 
 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

Os revestimentos dos  pisos não são todos laváveis 60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Abaixador de Língua IMEDIATO 

Não possui Espátula de Ayres IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Colposcópio 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que os insumos abaixador de língua e espátula 
de ayres estão em falta na rede; os insumos gaze, lâmina de bisturi, seringas 
descartáveis de diversos tamanhos, sonda de alívio permanente e sonda vesical tem 
estoque insuficiente/limitado pela rede.   

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metformina  está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 30 Dias 
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OBS: Os auditores ainda observam que: o medicamento ácido fólico está em falta 
na rede, a beclometasona nasal está em falta na rede, o estoque do medicamento 
captopril é insuficiente/limitado pela rede, os medicamentos clonazepan e diazepan 
não são dispensados na UBS, o medicametnto diclofenaco de potássio não é 
disponibilizado na rede, o medicamento ibuprofeno em comprimido está em falta na 
rede, o medicamento sabutamol spray está em falta na rede, a cefalexina em 
comprimido está em falta na rede, a penicilina benzatina está em falta na dosagem 
de 1.200.000 UI, a prednisona de 5 mg está em falta na rede, a sufadiazina de prata 
está em falta há muito tempo, e o sulfato ferroso falta em comprimido.  
 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 
Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 

Estantes de madeira são desaconselháveis.  

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
CFSAM 02 Samambaia 

A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 2012. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 18h. Existem 3 equipes 
ESF na UBS. Há 3 microáreas e 2 estão cobertas. Há cerca de 1.340 famílias 

cadastradas na UBS e no programa ESF.  

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Paulo Roberto da Silva Júnior Medico (saúde na 
família) 40h 

Catarina Farias Vidal Souza Enfermeiro 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 
 

OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima; a equipe não consta no CNES, mas, na consulta por profissionais, os 
nomes colocados constam como alocados na UBS. 

Eunice Linhares de Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 
Kelma de Sousa Colares Auxiliar de Enfermagem 40h 

Aline Lopes de Pinho Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Gesileide Márcia de Araújo Maito Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Ronei Rodrigues Bruno ACS  40h 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Francisco Rodrigues Damasceno Medico (saúde na 
família) 40h 

Luciana Pereira Caputo Amorim Enfermeiro 40h 
Denise Martins Borges Siqueira Auxiliar de Enfermagem 40h 
Vera Lúcia Maria da Conceição Auxiliar de Enfermagem 40h 

Silene Marques do Couto Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Gleiciane da Silva Medeiros Albuquerque Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

- ACS  - 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Ana Paula Delgado Cavalcante Medico (saúde na 
família) 40h 

Leonardo Carvalho Ulhoa Enfermeiro 40h 
Cleide Fernandes da Rocha Lima Auxiliar de Enfermagem 40h 

Edna dos Santos Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 
 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
    
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
 
 

André Lopes de Paula Barbosa Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Leonardo Pinho Santos Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

Ana Cristina dos Santos Craveiro ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Recepção/ Arquivo de Prontuários 120 Dias 

A Sala para ACS não é de uso exclusivo 120 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que os medicamentos clonazepan e diazepan 
não são dispensados na UBS; relatam que nunca houve gaze petrolatum na UBS e 
o funcionário entrevistado desconhece; observam que as estantes são de madeira.  

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 
Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 
Cefalexina está em falta IMEDIATO 
Metformina  está em falta IMEDIATO 
Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 
Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 
Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 
A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 
 
 

 
 

Dados compilados da Região de Samambaia 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 24 7 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  5 26 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 26 5 

A unidade está sempre limpa? 30 1 
A unidade tem boa estrutura física?  27 4 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 26 5 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 18 13 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 6 25 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

13 18 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 8 23 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 24 7 
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O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 12 19 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 18 13 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 27 4 
Média da NOTA: 7,580645161 

 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  12 7 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 8 11 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 19 0 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 19 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 11 8 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 7 12 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 6 13 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 5 14 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 11 8 

Você presta serviços em outros locais? 2 17 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 17 2 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 17 2 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 4 7 4 0 0 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 1 4 8 1 1 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 2 13 0 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 6 9 0 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 0 1 5 1 0 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

0 1 0 2 0 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

0 5 9 1 0 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 8 6 1 0 0 
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Remuneração salarial recebida? 1 10 2 2 0 
Nota média: 6,368421053 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 1 5 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 3 3 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 6 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 6 0 
Você atua na área em que reside? 3 3 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e prevenção em 
saúde? 6 0 

Qual a frequência que você  recebe capacitação? (  ) Mensal (  ) Anual (  ) Semestral 
Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

(  ) Amamentação   (  ) Hidratação   (  ) DST e Contraceptivos (  ) Verminoses   (  ) Doenças Respiratórias     
(  ) Atividade Física (  ) Dengue (  )  Zika   (  ) Leishmaniose (  ) Vacinação (  ) Doenças crônicas (  ) Bolsa Família 

(  ) Triagem do Neonatal (  ) Triagem gestante (  ) Abuso de álcool e drogas (  ) Higiene bucal  (  ) Alimentação   
(  ) Tuberculose (  ) Hanseníase  (  ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 
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Realização:
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Unidade Básica de 
Saúde 7 Santa Maria 

A unidade possui sede em Comodato, funcionando desde 2004, das 8h as 
18h de segunda a sexta-feira, possui uma equipe ESF e abrangue 5 microáreas 

sendo apenas 3 delas cobertas. Possui 780 familias cadastradas e 3.309 
pessoas cadastradas.  

 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Anayansi Cordeiro Felipe Medico (Saúde na 
Família) 40h 

Kele Cristina da Silva Freitas Enfermeiro 40h 
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OBS: Os auditores iformaram que: *Encontra-se de licença média a 3 anos; 
**Encontra-se de licença maternidade; ***Encontra-se de férias. 
A unidade possui também uma funcionaria, Lucia Maria Clementino Araújo. Foi 
informado que ela só trabalha 24h semanais atrapalhando assim o serviço da 
farmácia, pois não tem ninguém para coordenar. 

 
 

Aura Regina Mattos Pereira* Técnico de Enfermagem 40h 
Adriana de Carvalho Técnico de Enfermagem 40h 
Maria Glaucia da Silveira da Silva Técnico de Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 
- Técnico em Saúde Bucal - 

Daniele Crstina Leitão Marques** ACS  40h 
Maria do Amparo Borges Oliveira ACS  40h 
Norma Borges da Silva Dias*** ACS  40h 
Teodora Moreira Costa ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 
A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 
A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 
A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 
A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Espera  120 Dias 
A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / expurgo 
*** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 
A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 
A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 
O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 
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OBS: Os auditores cívicos ainda informaram que: o deposito de lixo é compartilhado 
com o almoxarifado; no consultório médico há mofo nas paredes, lixeira sem tampa e 
estofados danificados; o lixo comum é coletado 1 vez por semana e o contaminado 
apenas de 15 em 15 dias; o terreno possui entulho no fundo, a poda da grama não é 
regular, e o esgoto é mal estruturado; o local possui muitos roedores; a unidade não 
possui impressora; a unidade possui um animal de estimação (cachorro).  
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

  

O Almoxarifado não esta em condições de uso 60 Dias 
A Copa/Cozinha não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de nebulização não esta em condições de uso 60 Dias 
O Sanitário para Profissionais não esta em condições de uso 60 Dias 
Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 
Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 
O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 
O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Agulhas descartáveis de diversos tamanhos IMEDIATO 

Não possui Aparelho de PA Adulto 120 Dias 

Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 
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Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: A insulina fica na geladeira dos funcionários, uma vez que a farmácia não possui 
geladeira. O sonar está com o funcionamento comprometido.  
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OBS: Os funcionários pedem a Beclometasona – spray mas não chega. Assim como 
o Sarbutamos spray e o paracetalmol. As Insulinas só tem na unidade II. Quanto aos 
demais remédios em falta foi informado que não estão disponives para a Rede 
Pública. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Paracetamol está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia Cerca de 2 anos Não sabem informar 
Gastroenterologia Não sabem informar Não sabem informar 
Neurologia 1 mês Não tem lista de espera 
Oftalmologia Não sabem informar SISREG 
Ortopedia 1 semana Não tem lista de espera 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

Não tem 
encaminhamentos  

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) Anos Não há como precisar 

Urologia 2 meses Não tem lista de espera 
Onde e quem realiza o agendamento? No centro de saúde, no hospital e 
no SISREG. 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? No centro de saúde ou no HRSM, a 
depender da especialidade. 
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Santa Maria QR 402 

A Unidade funciona em sede alugada desde 2014 das 8h às 18h (com 1h 
paca almoço) de segunda a sexta-feira, abrange 5 microáreas, mas apenas 4 

delas estão cobertas e tem em torno de 3.3761 pessoas cadastradas (estão em 
processo de recadastramento). 

 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Idania Santiesteban Garrido Medico (especialidade) 32h 
Sabrina Paes Landim Alves Enfermeiro 40h 

- Auxiliar de Enfermagem - 
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OBS: Foi informado que a médica trabalha muito mais que 32h e atende inclusive na 
folga, pois é a única médica do posto. A escala de profissionais não condiz 
integralmente com o exposto no CNES (no CNES consta mais 1 auxiliar de 
enfermagem).  
 

Aparecida de Lurdes P. dos Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 

Flavia Dos Santos Mendes Lima Técnico de 
Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde 
Bucal - 

Rejane Bernadino Dantas de Amorim ACS  40h 
Darcilene Candido da Silva ACS  40h 
Francisco Claudio Viana Carneiro ACS 40h 
Vanete Ferreira Santana ACS 40h 

Claudia Rezende de Souza Supervisora 
administrativa 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 
A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 
A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 
A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 
A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 
A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 
A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Farmácia não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 
A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 



  
 
 

 11 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

O Consultório Médico não esta em condições de uso 60 Dias 
A Farmácia não esta em condições de uso 60 Dias 
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não esta em condições de 
uso 60 Dias 
A Sala de curativo/procedimento não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de nebulização não esta em condições de uso 60 Dias 
O Sanitário para Profissionais não esta em condições de uso 60 Dias 
O Sanitário para Usuários não esta em condições de uso 60 Dias 
Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar 

IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Seringas descartáveis de diversos tamanhos  IMEDIATO 

Não possui Aparelho de PA Adulto 120 Dias 
Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 
Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 
Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 
Não possui Autoclave 120 Dias 
Não possui Colposcópio 120 Dias 
Não possui Foco de Luz para Exame 120 Dias 
Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 
Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 
Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 
Não possui Otoscópio 120 Dias 
Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

OBS: Os insumos não foram conferidos pela auditora, quem respondeu foi a servidora 
Lourde.  
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FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Captopril está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Dipirona está em falta IMEDIATO 
Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 
Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 
Insulina NPH está em falta IMEDIATO 
Insulina Regular está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Metformina  está em falta IMEDIATO 
Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de potássio está fora da validade IMEDIATO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  IMEDIATO 
Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 
O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 
Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 
A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia   
Gastroenterologia   
Neurologia   
Oftalmologia   
Ortopedia 1 mês  
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

  

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria)   

Urologia   
Onde e quem realiza o agendamento? No Hospital 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo SISREG SISREG 
Colonoscopia SISREG SISREG 
Eletroencefalograma 
(EEG) SISREG SISREG 
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Endoscopia SISREG SISREG 
Mamografia SISREG SISREG 
Tomografia SISREG SISREG 
Ressonância 
Magnética SISREG SISREG 

Ultrassonografia SISREG SISREG 
Onde e quem realiza o agendamento? Na unidade 

 
 
 

 UBS 03 Santa Maria  
A unidade possui sede própria, funciona desde 2006 das 8h às 12h e das 

13h às 18h, de segunda à sexta-feira. Possui 5 microáreas, sendo 1 
descoberta, 3.100 pessoas cadastradas e 980 famílias.  

 

 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Dione Justo Sanchez Medico  40h 
Ralienara Ramalho Neves Enfermeiro 40h 

Elany Cristina Oliveira da Silva  Técnico de 
Enfermagem 40h 

Neusa Borges da Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Graziela Ferreira Ribeiro Cirurgião Dentista 40h 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Caroline de Sousa Silva Auxiliar em Saúde 
Bucal 40h 

Antonia Chaves dos Santos Queiroz ACS  40h 
Francisco de Assis da Silva Souza ACS  40h 
Keyla Ferreira Datas ACS  40h 
Veranice Areolino Carvalho dos Santos ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 



  
 
 

 16 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Extintores de Incêndio 120 Dias 

A unidade não possui Recepção/ Arquivo de Prontuários 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

O Abrigo de resíduos sólidos não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Espera  não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala para ACS não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de materiais de limpeza não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Abrigo de resíduos sólidos não esta em condições de uso 60 Dias 
O Consultório Médico não esta em condições de uso 60 Dias 
O Consultório Odontológico não esta em condições de uso 60 Dias 
O Depósito de materiais de limpeza não esta em condições de 
uso 60 Dias 
A Sala de Espera  não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de nebulização não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala para ACS não esta em condições de uso 60 Dias 
Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar IMEDIATO 
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OBS: O deposito de materiais de limpeza é improvisado, não tem sala para arquivo, 
o armazenamento de remédios é feito no corredor, a sala de nebulização é a mesama 
da de esterilização.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   

      
 

  

 
 
 
 

 

 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Não possui Gaze IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Lancetas para Lancetadores de Glicemia IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 
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Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 
Não possui Autoclave 120 Dias 
Não possui Balança 200 KG 120 Dias 
Não possui Colposcópio 120 Dias 
Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 
Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 
Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 
Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 
Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
Ar Condicionado – em outras salas não funciona 30 Dias 

Lanterna Clínica não funciona 30 Dias 

Otoscópio não funciona 30 Dias 
OBS: Falta a pilha para a lanterna clinica e para o Otoscópio. 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia   
Gastroenterologia  8 
Neurologia  1 
Oftalmologia 3 anos  

Ortopedia  4 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Captopril está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 
Insulina NPH está em falta IMEDIATO 
Insulina Regular está em falta IMEDIATO 
Cefalexina está em falta IMEDIATO 
Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 
Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 
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Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

6 meses 20 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

 15 

Urologia 1 mês 03 
Onde e quem realiza o agendamento? Na unidade  

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo   

Colonoscopia   
Eletroencefalograma 
(EEG)   

Endoscopia 3 meses 3 
Mamografia   

Tomografia   
Ressonância 
Magnética 3 meses 0 

Ultrassonografia   

Onde e quem realiza o agendamento? Na unidade 
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Santa Maria 2 (UBS 06) 
A unidade possui sede própria, funciona da 7h às 18h de segunda a sexta-

feira, tem cadastro populacional por equipe, sendo que possui 2 ESF 
abrangendo 5 microáreas e 3727 pessoas ou 873 famílias.  

 

 

Profissionais 
Estratégia Saúde na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Linnet Alonso Almeida Medico (Saúde na 
Família) 40h 

Nelcia Arnaldo de Sousa Guimarães Enfermeiro 40h 
Maria Matildes Pimenta Andrade Técnico de Enfermagem 40h 
Balbina Magalhães dos Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 
- Técnico em Saúde Bucal - 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
auxiliar de enfermagem). 
 
 

Elton Antônio de Almeida ACS  40h 
Andreison Siqueira Gomes ACS 40h 
Francisco  Hildebrando de Abreu ACS 40h 
Maria Júlia Mendes dos Santos ACS 40h 
Raimundo Sumé Bento ACS  40h 

Profissionais 
Estratégia Saúde na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Eduardo de Oliveira Campos Medico (Saúde na 
Família) 40h 

Lígia Soares Enfermeiro 40h 
Matildes Pimenta Andrade Auxiliar de Enfermagem 40h 
Fabiana de Carvalho Bueno Técnico de Enfermagem - 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 
- Técnico em Saúde Bucal - 

Iracema Rodrigues Andrade ACS  40h 
Edileuza Firmo Ferreira ACS 40h 
Priscila Rita de Oliveira Trindade ACS 40h 
Aldemir Firmo Ferreira ACS 40h 
Debora Pereira da Silva  ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 120 Dias 
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OBS: O bebedouro esta danificado, só tem 1 consultório médico com banheiro, sendo 
eu tem 2 equipes. A Sala de expurgo esta desativada, sendo usado a sala de 
esterilização. 
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.    
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Bebedouro não esta em condições de uso 60 Dias 
O Consultório Com Banheiro não esta em condições de uso 60 Dias 
Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Otoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Sonar não funciona 30 Dias 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



  
 
 

 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Os auditores foram informados que o Diazepan, o Clonazepan e a Azitromicina 
sõa distribuídas no Centro de Saúde Nº 2 e as Penicilinas no hospitais. 

 

 FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
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Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 
 As seguintes Unidades de Saúde não foram auditadas: 

 Santa Maria 1  – Não pôde ser visitada por falta de voluntários; 
 

 
 

Dados compilados da Região de Santa Maria 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos entrevistados 
e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 25 5 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  15 15 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 24 6 

A unidade está sempre limpa? 30 0 
A unidade tem boa estrutura física?  20 10 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 27 3 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 21 9 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 10 20 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

16 14 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 6 24 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 22 8 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 10 20 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 21 9 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 29 1 
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Média da NOTA: 7,931034 
 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  3 11 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 3 11 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 13 1 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 14 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 6 8 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 7 7 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 8 6 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 6 8 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 3 11 

Você presta serviços em outros locais? 2 12 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 13 1 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 14 0 

 
 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 
Estrutura física da sua Unidade? 0 3 5 5 1 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 1 3 5 4 1 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 4 9 1 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 5 8 1 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 0 7 2 2 2 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

1 5 4 2 2 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

1 2 5 5 1 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 4 10 0 0 0 
Remuneração salarial recebida? 0 3 7 3 1 
Nota média: 7,833333333 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 4 1 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 1 4 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 5 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 5 0 
Você atua na área em que reside?  2 2 
Você recebe capacitação? 5 0 
Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? (  ) Mensal (  ) Anual (   ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

(  ) Amamentação   (  ) Hidratação   (  ) DST e Contraceptivos (  ) Verminoses   (  ) Doenças Respiratórias                           
(  ) Atividade Física (  ) Dengue (  )  Zika   (  ) Leishmaniose (  ) Vacinação (  ) Doenças crônicas (  ) Bolsa Família            

(  ) Triagem do Neonatal (  ) Triagem gestante (  ) Abuso de álcool e drogas (  ) Higiene bucal  (  ) Alimentação                   
(  ) Tuberculose (  ) Hanseníase  (  ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



SÃO SEBASTIÃO

Realização:
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Residencial Oeste 
A Unidade possui sede própria, funciona das 7h às 18h de segunda a sexta-
feira. Possui cadastro populacional por equipe e possui 2 equipes ESF e 2 

EAB, cobrindo um total de 9 microáreas das 12 existentes. Possui 7 mil 
pessoas cadastradas.  

 
 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Família (PSF 19 Oeste 2) 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Antônio Leopoldo Frota Magalhães Medico (Saúde na 
Família) 40h 

Marcela Amorim Enfermeiro 40h 
Maria Luisa Uchoa dos Santos Técnico de Enfermagem 40h 
Janete Pereira de Sousa Auxiliar de Enfermagem 40h 

- Cirurgião Dentista - 
- Auxiliar de Saúde Bucal - 

- Técnico em Saúde Bucal - 
Lilia Roberta Leal da Silva Oliveira Lima ACS 40h 
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Rosana Aparecida Costa ACS  40h 
Luzia Carneiro da Conceição ACS 40h 
Sandra Regina M. da Silva ACS 40h 
Luiz Ramos de Souza ACS  40h 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Família (PSF 11 Oeste 1) 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Hermann Pinheiro Cardoso Medico (Generalista) 40h 
Cristenia Siqueira Alves Enfermeiro 40h 
Israel dos Santos Rocha Auxiliar de Enfermagem 40h 
Carlos Barros Lima Auxiliar de Enfermagem 40h 
Luciane Santana Freitas Cirurgião Dentista 40h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 
Antônio Gomes Dantas Auxiliar de Saúde Bucal 40h 
Joanderson da Fonseca Mello ACS 40h 
Lisiane Roberto da Silva ACS  40h 
Luiz Carlos V. Rocha ACS 40h 
Maria Aparecida Gomes Lima ACS 40h 

- ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Bebedouro não esta em condições de uso 60 Dias 
O Depósito de materiais de limpeza não esta em condições de 
uso 60 Dias 

A Sala de nebulização não esta em condições de uso 60 Dias 
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OBS: Foi informado que o lixo comum é colocado em sacos no chão e cachorros 
costumeiramente rasgam estes sacos. 

        
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Caixa para descarte de perfuro cortantes IMEDIATO 

Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

A Sala de Vacina não esta em condições de uso 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

Não é feita a separação de resíduos IMEDIATO 
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Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Foco de Luz para Exame não funciona 30 Dias 

Otoscópio não funciona 30 Dias 
OBS: Foi informado que o fornecimento de esparadrapo é muito pouco e de forma 
irregular, nunca foi trocado a vela do bebedouro e a caixa da água esta vazando.  

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 
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OBS: Foi informado que a Cefalexina está com a distribuição suspensa.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Encaminhado (não sabem informar) 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento?    No Centro de Saúde 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Encaminhado (não sabem informar) 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento?   Centro de Saúde 
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Setor Tradicional 
A sede é alugada, funciona a mais de 16 anos, das 7h às 18h, de segunda a 
sexta-feira. Possui 1 equipe ESF e 1 EAB e 4 microáreas, sendo apenas 2 

cobertas. Possui cerca de 2.200 pessoas cadastradas na UBS.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 

Profissionais 
Estrategia da Saúde na Família (PSF 21 tradicional) 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Danyella Maciel de Matos Miranda Tannuri Medica (Saúde na Família) 40h 

Stefania Luisa Tavares Gonçalves Enfermeira 40h 
 Auxiliar de Enfermagem  

Ivone Voinaski Garcia Técnico de Enfermagem 40h 

Ana Claúdia de Jesus Almeida ACS  40h 

Solange Inácio dos Santos ACS  40h 

- ACS  - 

- ACS  - 
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OBS: Os Auditores Cívicos ainda constataram que: o extintor de Incêndio esta com a 
data de inspeção vencida, a sala de espera é na garagem e com porta de papelão. A 
nebulização é feita no corredor dos consultórios. A secretaria de Saúde foi notificada 
quanto a situação da casa e pode a qualquer momento receber a ordem de despejo. 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

O Bebedouro não esta em condições de uso 60 Dias 

O Depósito de lixo não esta em condições de uso 60 Dias 
O Depósito de materiais de limpeza não esta em condições de 
uso 

60 Dias 

Os Extintores de Incêndio não estam em condições de uso 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 

60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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As manutenções e consertos são feitos pelos próprios funcionários, que fazem 
“vaquinha” para custear os gastos. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
    
    
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Glicômetro 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
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FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado  

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? O Médico encaminha 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 
Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
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Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? O Médico encaminha 

 
 
 

João Cândido 
A unidade possui sede alugada, funcionando desde 2004 da 8h às 17h, de 

segunda a sexta-feira, possui 1 esquipe ESF e 1 EAB, 5 microáreas sendo 2 
apenas cobertas. Possuem 1.660 pessoas e 483 famílias cadastradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
Estrategia da Saúde na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 
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OBS: OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no 
CNES (falta 1 enfermeiro); Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima. 
 

Hector Jesus de Leon Lopez Medico (Médico da 
Família) 40h 

Andreia de Souza Geracy Enfermeiro 40h 
Raquel Breder Mota Auxiliar de Enfermagem 40h 
Sandra Gonçalves Capuchinho Técnico de Enfermagem 40h 
Aerto Rocha Brito ACS  40h 
Eliana José Mesquita ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Extintores de Incêndio 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Espera  não é de uso exclusivo 120 Dias 

 A Sala de esterilização não é de uso exclusivo 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 
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OBS: O bebedouro esta sem manutenção há 7 anos. O consultório médico não tem 
ventilação. A copa e o almoxarifado possuem infiltrações. O lixo é depositado ao ar 
livre. O deposito de materiais de limpeza esta com mofo. A sala de curativos não 
possui acessibilidade ao cadeirante.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   

      

 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 



  
 
 

 17 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os próprios servidores que compram os frascos plasticos com tampa. A unidade 
tem lancetadores, mas não tem lancetas. 

 
 
 

  

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 
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Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Os medicamentos não estão seguros de riscos (Livres de contato 
com: materiais inflamáveis, químicos, rede elétrica precária) 

IMEDIATO 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado  

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
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Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 

 
 
 

Vila Nova 2 
A unidade possui sede própria, funciona a mais de 5 anos das 7h às 12h e 

das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira. As 2 equipes ESFcobrem 7 microáres 
das 9 existentes e possuem em torno de 3.500 pessoas cadastradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
Estrategia Saude na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Laura Leão Figueiredo Brito Medico (Saude na 
Família) 40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 
mínima. 
 

OBS: O Local da Autoclave é junto ao tanque de limpeza. A central de O² está junto 
com o compressor do dentista. Varias lâmpadas estão queimadas, assim como vários 
reatores. Falta segurança na unidade 

**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.    

Marcio de Carvalho Gonçalves Enfermeiro 40h 
Vanilsa Alves Duarte Auxiliar de Enfermagem 40h 
Eliete Maria de Jesus Lopes Técnico de Enfermagem 40h 
Márcio Barros Silva ACS  40h 
Cirlene Lima Dias ACS  40h 
Marinalva Cajado dos Santos ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Área do Compressor não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Com Banheiro não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Médico não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de lixo não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de esterilização não esta em condições de uso 60 Dias 
A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não esta em 
condições de uso 60 Dias 

A Sala de nebulização não esta em condições de uso 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 
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OBS: Foi encontrado 1 remédio fora do prazo de validade (Doxiclin). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 
Não foi informado Gastroenterologia 

Neurologia 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

Os medicamentos não são dispostos em função de sua validade IMEDIATO 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 
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Morro Azul 
A unidade funciona dês de 2004, sendo desde 2013 no centro olímpico. 

Funciona 7h-12h e das 13h-18h de segunda a sexta-feira, possui 1 equiepe ESF 
5 microáreas, sendo apenas 4 cobertas. Possui 4.000 pessoas cadastradas e 

750 familias.  

 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (no 
CNES consta mais 1 ACS e 1 médico); Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família 
de acordo com a composição mínima. 
 
 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Família 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Luiz Fernando Tavares Enfermeiro 40h 
Gelidia da Silva Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 

Toyama de Araújo Lemes Técnico de 
Enfermagem 40h 

Lauzita Moreira dos Santos ACS  40h 
Maria Aparecida Menezes da Silva ACS  40h 
Policarpo do Nascimento Luz  ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Copa/Cozinha 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 
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OBS: A Unidade toda funciana em apenas 2 salas. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Caixa para descarte de perfuro cortantes IMEDIATO 

Frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro com lado fosco IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Foco de Luz para Exame 120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Otoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Geladeira Farmácia não funciona 30 Dias 

Mesa para Exame Ginecológico não funciona 30 Dias 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 
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OBS: O material que precisa ser esterelizado é enviado ao centro de saúde. 
Funcionarios afirmaram que a unidade não possui computador e nem internet, falta 
espaço pra trabalhar, que falta atendimento mental, serviço social e psiquiatra, bem 
como dentista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Encaminhamento 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Agendamento para o HUB 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Encaminhamento 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Agendamento para o HUB 

 
São José 

A unidade possui Sede alugada, funciona desde 2012 das 7h às 18h, de 
segunda a sexta-feira. Possui 1 equipe ESF e cobre 3 microáreas, sendo que 
outras 2 estão descobertas. No total tem 553 famílias cadastradas e em torno 

de 3.217 pessoas cadastradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
Estrategia Saúde na Família (Equipe 20) 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Daiana Monici da Silva Enfermeiro 40h 
Chirlany Pontes Clementino Romão Auxiliar de Enfermagem 40h 

Mara Ougano Paranhos de Oliveira Técnico de 
Enfermagem 40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (no 
CNES consta 1 médico); adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima. 
 
 

Jovelina Rodrigues do Nascimento ACS  40h 
Rosangela Costa da Silva ACS  40h 
Lucimar de Oliveira Dias ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de curativo/procedimento 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Espera  120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Administração e gerência não esta em condições de uso 60 Dias 

O Sanitário para Profissionais não esta em condições de uso 60 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

Os revestimentos dos  pisos não são todos laváveis 60 Dias 
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** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 

60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 



  
 
 

 32 

 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
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FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) 

IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 
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Vila do Boa 
A unidade possui sede alugada, funciona desde 2004 das 7h ás 18h, de 

segunda a sexta-feira. Possui 1 equipe ESF que cobrem 3 microáreas e 2 
descobertas. Tem cerca de 957 família cadastradas e 3.295 pessoas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
Equipe equivalente e transitória 

Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
Leandro Barbosa Batista Enfermeiro 40h 

- Auxiliar de Enfermagem - 

Elaine de Souza Alves Técnico de 
Enfermagem 40h 

Michele Andrea Barbosa Andrade ACS  40h 
Joacelmo Dantas de Sousa ACS  40h 
Lindon Johnson Vieira Monteiro ACS  40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (No 
CNES consta 1 médico); adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo 
com a composição mínima. 
 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
Sala de curativos/procedimentos não tem bancada com pia e 
torneiras 

60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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OBS: Não possui banheiro exclusivo para funcionários. 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Geladeira Sala de Vacina 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Otoscópio 120 Dias 

Não possui Sonar 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 
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OBS: Foi informado que o Benzoato de Benzila falta a muito tempo, que o 
Clonazepan, Diazepan e insulinas só tem no centro de saúde. Sabutamol spray falta 
há muito tempo e a população precisa muito.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não foi informado 
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Dados compilados da Região de São Sebastião 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos entrevistados 
e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 28 30 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  14 44 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 48 10 

A unidade está sempre limpa? 53 5 
A unidade tem boa estrutura física?  39 19 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 53 5 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 30 28 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 17 41 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e idosos, 
etc.) 

26 32 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 6 52 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 38 20 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 19 39 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 29 29 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 47 11 
Média da NOTA: 6,6 

 
 
 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  8 11 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 8 11 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 19 0 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 19 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 5 13 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 6 10 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 1 17 
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Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 2 16 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 6 12 

Você presta serviços em outros locais? 4 15 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 17 0 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 17 1 

 
 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 0 10 3 4 2 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 1 6 6 4 1 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 10 7 1 0 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 12 5 1 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 0 4 4 4 2 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 2 5 2 4 2 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 0 9 4 6 0 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 3 13 3 0 0 
Remuneração salarial recebida? 1 10 5 3 0 
Nota média: 7,6 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 3 3 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 2 4 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 6 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 6 0 
Você recebe capacitação? 3 3 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 6 0 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? (  ) Mensal ( 2 ) Anual (  1 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 
( 5 ) Amamentação   ( 5 ) Hidratação  ( 4 ) DST e Contraceptivos ( 4 ) Verminoses  ( 5 ) Doenças Respiratórias                           

( 3 ) Atividade Física ( 5 ) Dengue ( 5 ) Zika   ( 5 ) Leishmaniose ( 6 ) Vacinação ( 5 ) Doenças crônicas ( 6 ) Bolsa 
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Família            ( 5 ) Triagem do Neonatal ( 4 ) Triagem gestante ( 3 ) Abuso de álcool e drogas ( 3 ) Higiene bucal  
( 4 ) Alimentação                   ( 5 ) Tuberculose ( 5 ) Hanseníase  ( 4 ) Chikungunya   



SOBRADINHO

Realização:



2 

CSS 01 Sobradinho 
(Os auditores afirmam que não havia responsável para responder as 

informações)

OBS: Os auditores afirmam que não havia responsável para responder as 
informações. 

Profissionais 
Tipo da equipe 

Situação da equipe 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Não foi informado 

Medico (especialidade) 

- 

Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

ACS 

ACS 

ACS 

ACS 

ACS 

ACS 

Cirurgião Dentista 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Técnico em Saúde 
Bucal 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

Os Extintores de Incêndio não estam em condições de uso 60 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que o abrigo de resíduos sólidos é improvisado 
em “boinas pretas”; o almoxarifado não tem ventilação e apresenta cheiro forte; o 
bebedouro é um filtro de parede e nunca há copos; há 10 consultórios e 2 têm 
banheiro; não há depósito de lixo, há uma área onde ficam containers onde o lixo é 
colocado; os extintores venceram em fevereiro de 2016; a farmácia não é grande o 

suficiente, medicamentos ficam no corredor; a nebulização é feita na sala de 
medicação; o sanitário feminino para usuários estava com goteiras nas torneiras; o 
lixo contaminado e não contaminado fica no mesmo espaço físico mas em containers 
diferentes; consultório odontológico: é coletivo (3 cadeiras funcionando), não há 
privacidade para pacientes e médicos, a manutenção do ar-condicionado é paga pelos 
funcionários, há lixeiras sem tampa e em pouca quantidade, o espaço físico é 
pequeno; sala de curativo: a maca está enferrujada, não há ar-condicionado, não há 
lixeira com tampa; sala de vacina: não há lixeira com tampa, não há ar-condicionado 
e não há ventilação; almoxarifado: não há ar-condicionado, utilizam ventilador 
pessoal, não há espaço para armazenar todo o material (tem que utilizar outro espaço 
de forma provisória); copa: há 2 lampadas queimadas; sala de acolhimento equipe 

águia: vidro quebrado, cadeiras avariadas, lixeira sem tampa; sala equipe bem-te-vi: 
dispenser de sabão liquido quebrado, não há ar-condidionado, o espaço físico é 
pequeno, as tomadas são insuficientes, fios expostos nas paredes do consultório; 
consultório equipe beija-flor: armários insuficientes, materiais expostos, pintura 
descascando, sem receituários, cadeira sem estofado e rasgada, péssima instalação 
elétrica.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente. 

  
  
  

  
  
 

  

 
 
 
 
 

 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

OBS: Os auditores observam que os funcionários utilizam álcool 96% como fixador 
de lâmina; seringas de 1, 3, 5, 10 e 20 ml estão em falta, e falta para insulina; as 
lancetas para lancetadores de glicemia foram adquiridos através de bazar; os 
equipamentos são velhos e são muitas equipes para dividir o uso; os funcionários que 
compraram alguns equipamentos, como balança; os médicos relatam que o aparelho 
“foco de aumento” é necessário em maior quantidade, pois é importante e muito 
utilizado.  
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OBS: Os auditores observam ainda que os funcionários doam objetos e roupas para 
fazer bazar e comprar medicamentos para uso interno; falta de medicamento, de 
espaço; caixas de medicamentos no corredor; estrutura precária. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" 

IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES 
Tempo Médio de 

espera 
Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 

Eletroencefalograma 

(EEG) 

Endoscopia 

Mamografia 

Tomografia 

Ressonância 
Magnética 

Ultrassonografia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
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Vale dos Pinheiros 

A sede da unidade é cedida. O horário de funcionamento é de segunda à 

sexta-feira das 08h às 18h. Há 1 ESF na unidade. Existe 1 microárea e ela está 

coberta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissionais 
ESF 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Melchior Ricardo Machado Meira 
Medico (saúde na 
família) 

40h 

Elisandro Moura Athanazio Enfermeiro 40h 

- Auxiliar de Enfermagem - 

Jaqueline Lopes Prates 
Técnico de 
Enfermagem 

40h 

Elen Carla Simões Macedo ACS  40h 

Idaiano Iuri Marques dos Santos ACS  40h 

Josenice Sobral Ribeiro de Souza ACS  40h 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 
ACS, e no CNES consta 1 técnico de enfermagem e 1 auxiliar de enfermagem a mais). 
 

Paulo Roberto de Melo Junior ACS  40h 

Marizete Soares de Oliveira ACS  40h 

- ACS  - 

Gleiton Lima Araujo Cirurgião Dentista 40h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Patrícia Liberato Silva 
Técnico em Saúde 
Bucal 

40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 

expurgo *** 
120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

A unidade não possui Sanitário para Profissionais 120 Dias 

A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Área do Compressor não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Com Banheiro não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Médico não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de materiais de limpeza não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Farmácia não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de armazenamento de medicamentos não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Vacina não é de uso exclusivo 120 Dias 

 O Sanitário para Usuários não é de uso exclusivo 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que os extintores de incêndio não estão fixados 
em local adequado; o depósito de materiais de limpeza é dividido com mesa e cadeira 
do vigilante; a sala de nebulização é junto com a vacina e medicação; a sala de 
reuniões e educação em saúde é improvisada; usuários e funcionários utilizam o 
mesmo banheiro; alguns consultórios não tem porta larga para cadeirantes; há a 
previsão de construção de mais duas salas, uma de atendimento e outra para os 
servidores; algumas salas não tem porta (em construção).  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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Não possui Coletor de urina fechado IMEDIATO 

Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui Sonda vesical IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

Albendazol/Mebendazol está em falta IMEDIATO 

AAS 100mg está em falta IMEDIATO 

Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Amoxilina está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 

Hidroclorotiazida está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Losartana está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metformina  está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Miconazol está em falta IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que não há farmácia, por isso não há geladeira 
de farmácia; não há geladeira de vacina, as vacinas chegam na UBS e retornam no 
mesmo dia; não são colhidos exames na unidade (por isso não há fixador nem frasco). 

*Os auditores observam ainda que todas as perguntas e respostas relativas à farmácia 
básica estão prejudicadas porque não há farmácia na unidade. Apenas alguns 
medicamentos injetáveis para situações de emergência ficam na unidade. Os 
pacientes buscam seus medicamentos na Unidade Clínica da Família II. 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  
Tempo Médio de 

espera 
Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 

Eletroencefalograma 

(EEG) 

Endoscopia 

Mamografia 

Paracetamol está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Prednisona está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 

O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos 

IMEDIATO 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 

30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
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Tomografia 

Ressonância 
Magnética 

Ultrassonografia 

Onde e quem realiza o agendamento? 

 
 

Clínica da Família II 
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 2014. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 12h e das 13h às 18h. O 

cadastro populacional da unidade está em andamento. Há 7 ESF na unidade e 

7 microáreas (todas cobertas).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais 
 

 

Nome Função 
Carga 

Horária 
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OBS: Os auditores cívicos não conseguiram a informação e ficaram de buscar 
posteriormente. 
 

OBS: Os auditores observam ainda que não há copos no bebedouro; que os extintores 
de incêndio ficam dentro das salas; no consultório 06 não sai água em uma das 
torneiras; o piso do consultório 05 está descolando; o ar-condicionado do consultório 
04 não está funcionando; no banheiro feminino, de 3 sanitários, apenas 2 funcionam, 
as lixeiras não têm tampa; no sanitário para PNE há 2 pias, mas 1 não funciona, e não 
tem sabonete liquido.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 

Não foi informado 

Medico (especialidade) 

- 

Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

ACS  

ACS  

ACS  

ACS  

ACS  

ACS  

Cirurgião Dentista 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Técnico em Saúde 
Bucal 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 

A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 
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 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
   

 

 
 
 

 
 
 
 

 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Espátula de Ayres IMEDIATO 

Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Não possui Aparelho de PA Adulto 120 Dias 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 
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Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Sonar não funciona 30 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

OBS: Os auditores observam ainda que faltam materiais básicos para a odontologia 
desde outubro do ano passado.  
 

 
OBS: Os auditores observam ainda que os medicamentos estão dispostos em caixas 
de papelão e não tem um método de organização; algumas caixas estão sobre 
caixotes de madeira; há muitas caixas vazias espalhadas atrapalhando o trânsito dos 
funcionários. 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  
Tempo Médio de 

espera 
Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 
Gastroenterologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Os medicamentos não são organizados com rótulos visíveis  IMEDIATO 

Os medicamentos não são dispostos em função de sua validade IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" 

IMEDIATO 
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Ortopedia 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 

Eletroencefalograma 

(EEG) 

Endoscopia 

Mamografia 

Tomografia 

Ressonância 
Magnética 

Ultrassonografia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
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CSS 03 Sobradinho II 
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 2008. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 22h. Não há cadastro 

populacional por equipe. Existe 1 ESF e 4 EAB na unidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 

mínima. 

Profissionais 
ESF 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Wandesio Luiz Correa 
Medico (saúde na 
família) 

40h 

Francisca Chagas da Cruz  Enfermeiro 40h 

Deuzimar Rodrigues Magalhães Silva Auxiliar de Enfermagem 40h 

Adiel Vieira Filho Auxiliar de Enfermagem 40h 

Tais Barbosa ACS  40h 

Profissionais 
EAB 
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OBS: Adequar a equipe de Atenção Básica de acordo com a composição mínima; A 

equipe não consta no CNES. 

 

Ativa 

Nome Função 
Carga 
Horária 

Elias Leite Honorio Medico (clínico geral) 40h 

Elisabete Mesquisa Perqes de Caravlho Enfermeiro 40h 

Rubens Dutra Filho Enfermeiro 20h 

Dilce Dias Pereira Santos Enfermeiro 20h 

Celia Odilia Carvalho Machado Auxiliar de Enfermagem 40h 

Patricia Monteiro Moreira Machado Auxiliar de Enfermagem 40h 

Isa Araujo Leal Auxiliar de Enfermagem 40h 

Gilvaneide Alves Pereira Mendes Auxiliar de Enfermagem 40h 

Alderina Cislahi Carleto Auxiliar de Enfermagem 10h 

Iolanda Ferreira de Brito ACS 40h 

Profissionais 
EAB 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Andre Luiz Behr da Rocha Medico (clínico geral) 40h 

Thales Padua Xavier Médico (clínico geral) 40h 

Marconi Zadok Lordelo Souza Neves Pediatra 20h 

Marconi Zadok Lordelo Souza Neves 
Medico (saúde na 
família) 

30h 

Edval Job Rodrigues Pinheiro Médico (pediatra) 20h 

Lucilene Ursula Loriato Morelo Enfermeiro 20h 

Tomasia Lucia Aquino de Souza Enfermeiro 40h 

Douglas Pereira da Cruz Junior Enfermeiro 20h 

Izabel Bomfim Enfermeiro 20h 

Sandro Georgio S. M. dos Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 

Luciene Paulino Alves Auxiliar de Enfermagem 40h 

Douglas Pereira da Cruz Junior Auxiliar de Enfermagem 20h 

Maria do Socorro Santos de Almeida Auxiliar de Enfermagem 40h 

Garben Hellem Ferreira da Silva ACS  40h 



  
 
 

 19 

OBS: Adequar a equipe de Atenção Básica de acordo com a composição mínima; A 

equipe não consta no CNES. 

 

OBS: Adequar a equipe de Atenção Básica de acordo com a composição mínima; A 
equipe não consta no CNES. 
 
 

Profissionais 
EAB 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Daniel Pinheiro Lima Medico (clínico geral) 20h 

Camylla Prates Timo Médico (clínico geral) 20h 

Marcela dos Santos Amorim Louzada Pediatra 40h 

Carolina C. Do Amaral Pediatra 15h 

Ana Paula de M. Lino Médico (ginecologia) 10h 

Geovanna L. B. Dem P. de Melo Médico (ginecologia) 10h 

Ruth da Silva O. De Albuquerque Enfermeiro 40h 

Sandra Carla de Farias Cunha Barros Enfermeiro 40h 

Jailda Barbosa dos Santos Quirino Auxiliar de Enfermagem 40h 

Sirlene Inacio dos Santos Barbosa Auxiliar de Enfermagem 40h 

Maria de Fatima Pereira de Queiroz Auxiliar de Enfermagem 20h 

Aecio Alves do Nascimento 
AOSD Ortopedia e 
Gesso 

40h 
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OBS: Adequar a equipe de Atenção Básica de acordo com a composição mínima; A 
equipe não consta no CNES. 
 
 

Profissionais 
EAB 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Vinicius Veloso Paulino  Medico (clínico geral) 40h 

Vanessa Torres Castelo Silva Médico (pediatra) 40h 

Edvaldo Dias Carvalho Junior Medico (ginecologista) 20h 

Janete Tavares da Silva Enfermeiro 40h 

Joana de Fatima Vieira Enfermeiro 40h 

Ana Cleide Martins Leite Auxiliar de Enfermagem 20h 

Silvia Darly Dias Magero Dourado Auxiliar de Enfermagem 20h 

Geralda Carvalho Barbosa de Araujo Auxiliar de Enfermagem 40h 

Maria da Graça Pereira Barbosa Auxiliar de Enfermagem 40h 

Nicileide Ferreira Fonseca  30h 

Carlos Alberto Lima Agente de Portaia 20h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

O Almoxarifado não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Almoxarifado não esta em condições de uso 60 Dias 

A Área do Compressor não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Área do Compressor não esta em condições de uso 60 Dias 

A Copa/Cozinha não é de uso exclusivo 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

Os Extintores de Incêndio não estam em condições de uso 60 Dias 

A Farmácia não esta em condições de uso 60 Dias 

A Recepção/ Arquivo de Prontuários não esta em condições de 

uso 
60 Dias 

A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

 A Sala de esterilização não é de uso exclusivo 120 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que o abrigo de resíduos sólidos é improvisado 
em containers do lado de fora da unidade, onde qualquer pessoa pode ter acesso; o 
almoxarifado tornou-se um deposito de materiais estragados/quebrados e sem uso; 
os extintores não possuem data de validade; há material empilhado no chaõ da 
farmácia; há arquivos no corredor (auditor diz acreditar serem prontuários); a sala de 
espera são bancos no corredor; há material acondicionado de forma inadequada na 
sala de lavagem/descontaminação e expurgo; a sala de nebulização é pouco arejada; 
no sanitário para profissionais falta válvula de descarga; falta limpeza no sanitário para 
usuários; há telhas quebradas que geram infiltração; o esgoto dos banheiros está 
sempre entupido.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      

 

  

 

A Sala de lavagem e descontaminação / expurgo não é de uso 
exclusivo 

120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Reuniões e Educação em Saúde não é de uso 

exclusivo 
120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Espátula de Ayres IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro com lado fosco IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Aparelho de Nebulização 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que o medicamento “penicilina benzatina” está 
em falta há quase 1 ano; o ar-condicionado da farmácia estava desligado, mas 
funciona; alguns medicamentos não estão nas prateleiras por falta de espaço; há 
medicamentos em um espaço como um depósito, em estantes de madeira, pois o 
espaço não é suficiente; geladeira com função de armazenar medicamentos tinha 
garrafas de água.  

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há ventilação entre as caixas de medicamentos IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" 

IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  
Tempo Médio de 

espera 
Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 

Eletroencefalograma 

(EEG) 

Endoscopia 

Mamografia 

Tomografia 

Ressonância 
Magnética 

Ultrassonografia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
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Engenho Velho Fercal 
A sede da unidade é alugada e funciona desde 2002. O horário de 

funcionamento é das 07h às 18h. Há 3 ESF na UBS. Existem 6 microáreas.  

 

 

 

Profissionais 
ESF 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

João Paulo Campos Antunes Medico (generalista) 40h 

Mariangela Filgueiras da Silva Enfermeiro 40h 

Hilario de Lima Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 

Daniel Gustavo de Oliveira Dias Auxiliar de Enfermagem 40h 

Carolina do Couto Pinto Cirurgião Dentista 40h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Sthefane Heleine dos Santos 
Técnico em Saúde 
Bucal 

40h 

Fábio da Silva Costa ACS  40h 

Wenio Santos da Siva ACS 40h 

Cláudia da Silva Pereira ACS 40h 

Claudenir Ferreira de Aguiar ACS 40h 

Antonio Marcos de Barros ACS  40h 

Profissionais 
ESF 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Luisa Portugal Marques Medico (generalista) 40h 

Antonio Lucas Nascimento Gil Enfermeiro 40h 

Maria Isis dos Anjos da Paixao Auxiliar de Enfermagem 40h 

Rosilene Cardoso Barreto 
Técnico de 
Enfermagem 

40h 

- Cirurgião Dentista - 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 
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OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES. 
No CNES consta 1 ESF a mais do que o que foi apresentado pelos auditores. 
 
 

- 
Técnico em Saúde 
Bucal 

- 

Fabio Roberto da Silva Franca ACS  40h 

Leticia de Oliveira Araujo  ACS 40h 

Marcelo Gomes da Sivla ACS 40h 

Cledilson Justino de Menezes ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

O Abrigo de resíduos sólidos não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Administração e gerência não esta em condições de uso 60 Dias 

O Almoxarifado não esta em condições de uso 60 Dias 

A Área do Compressor não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultório Com Banheiro não esta em condições de uso 60 Dias 

O Consultório Médico não esta em condições de uso 60 Dias 

O Consultório Odontológico não esta em condições de uso 60 Dias 

O Depósito de lixo não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Depósito de lixo não esta em condições de uso 60 Dias 

O Depósito de materiais de limpeza não esta em condições de 
uso 

60 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não esta em condições de uso 60 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 

expurgo *** 
120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A Sala de Vacina não esta em condições de uso 60 Dias 

A Sala para ACS não esta em condições de uso 60 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 
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OBS: Os auditores observam ainda que as dependências “administração e gerência”, 
“almoxarifado”, “consultório médico”, “sala de curativo”, “sala de vacina”, “sala para 

ACS”, “consultório odontológico”, “farmácia” e “depósito de materiais de limpeza” não 
têm ventilação; e as dependências “administração e gerência”, “copa/cozinha” e 
“depósito de materiais de limpeza” não possuem iluminação. Apontam ainda que no 
consultório com banheiro a pia está caindo.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   
      
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico 

IMEDIATO 

Não possui Lâmina de bisturi IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Lancetas para Lancetadores de Glicemia IMEDIATO 

Não possui Seringas de bico IMEDIATO 

Aparelho de PA Adulto não funciona 30 Dias 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 

idosos 
60 Dias 

Os consultórios não possuem pia 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 

O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade 60 Dias 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Sonar não funciona 30 Dias 

Não possui Termômetro Clínico 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

OBS: Os auditores observam que o aparelho de PA adulto não funciona por falta de 
pilhas; além de não haver ar-condicionado nas salas, não há ventilação.  

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

Albendazol/Mebendazol está em falta IMEDIATO 

Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Dipirona está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Os medicamentos não estão em local arejado IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que não há ventilação na farmácia e que há 

muitas goteiras. 

 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  
Tempo Médio de 

espera 
Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 

Eletroencefalograma 

(EEG) 

Endoscopia 

Mamografia 

Tomografia 

Ressonância 
Magnética 

Ultrassonografia 

Onde e quem realiza o agendamento? 

 
 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 

de temperatura local 
30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" 

IMEDIATO 
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Basevi  
A unidade funciona sob regime de comodato desde 2008. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 08h às 12h. Há 1 ESF na 

unidade, 5 microáreas e a apenas 3 estão cobertas. Há 2.977 pessoas 

cadastradas na UBS e 871 cadastradas no programa ESF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profissionais 
ESF 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Guilherme Nabuco Machado 
Medico (saúde na 
família) 

40h 

Audirene Pereira de Azevedo Enfermeiro 40h 

Kalina Lígia Faria Vital dos Santos Auxiliar de Enfermagem 40h 

Deni Pereira dos Santos 
Técnico de 
Enfermagem 

40h 

Isabel Arruda de Castro ACS  40h 

Domingas Maria Barbosa Vasconcelos ACS  40h 

Marconi Santiago de Carvalho ACS  40h 
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OBS: Adequar a equipe Estratégia Saúde da Família de acordo com a composição 

mínima. 

 

OBS: Os auditores observam ainda que a falta de um contrato de comodato impede 
melhorias nas instalações cedidas pela Associação de Moradores, onde há 8 anos a 
unidade está instalada; a comunidade da Vila Basevi dispõe de área para a construção 
de uma unidade de saúde, faltando, para isso, empenho da Secretaria de Saúde, 
conforme relatado por membros da comunidade e profissionais de saúde.   

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui Área do Compressor 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 

A unidade não possui Consultório Odontológico 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Farmácia 120 Dias 

A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 

expurgo *** 
120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Sala de Vacina não é de uso exclusivo 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 

idosos 
60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  
 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Balança 200 KG 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Sonar não funciona 30 Dias 
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OBS: Os auditores observam que a comunidade, juntamente com a equipe de saúde, 
conseguiu um gabinete odontológico, o qual não foi instalado por falta de recursos 
financeiros. 

 
 
 
 

 
 
 

OBS: Não há farmácia básica na unidade. 

 
    

 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  
Tempo Médio de 

espera 
Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 

Eletroencefalograma 

(EEG) 

Endoscopia 

Mamografia 

Tomografia 

Ressonância 
Magnética 

Ultrassonografia 

Onde e quem realiza o agendamento? 
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Lago Oeste 

A unidade funciona dês de 10/07/99, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 

das 13 às 18h. Na unidade tem cadastro populacional por equipe, possui uma 

equipe ESF e possui 5 microáreas, sendo apenas 2 delas cobertas. Possui 

cerca de1655 pessoas cadastradas e 331 familias. 

 

Profissionais 
Estrategia da Saúde na Familia 

Ativa 

Nome Função 
Carga 

Horária 

Berardo Augusto Nunsn Médico 40h 

Adriana Junqueira Borges Enfermeiro 40h 

Luciano Michnik 
Técnico de 
Enfermagem 

40h 

Carmen Lucia Marques de Brito 
Técnico de 
Enfermagem 

40h 
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Maria Helena d’ultra Cirurgião Dentista 40h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Luciana Dias de Morais 
Técnico em Saúde 
Bucal 

40h 

Silvia Oliveira de Freitas  ACS  40h 

Donival Francisco de Souza ACS  40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

Abrigo de resíduos sólidos 120 dias 

A unidade não possui  Administração e gerência * 120 Dias 

A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 

A unidade não possui  Bebedouro 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza 120 Dias 

A unidade não possui Escovário** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos 
*** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de Espera  120 Dias 

A unidade não possui Sala de esterilização *** 120 Dias 

A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 

120 Dias 

A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 

A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 

A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 

A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência **** 120 Dias 

O Consultório médico não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultorio Odontologico não é de uso exclusivo 120 Dias 

A Farmácia não é de uso exclusivo 120 Dias 

A recepção não é de uso exclusivo 120 Dias 

A sala de Curativos não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Consultorio Médico com Banheiro não esta em condições de 
uso 

60 Dias 

O Consultorio Odontologico não esta em condições de uso 60 Dias 

A Copa/Cozinha não esta em condições de uso 60 Dias 

Os extintores de Incêndio não estão em condições de uso 60 Dias 
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OBS: Os auditores informaram que o abrigo de resíduos sólidos é improvisado, que o 
revestimento da sala de vacina é improprio e que só tem um banheiro para homens e 
mulheres.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração 
e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  

A Fármacia não esta em condições de uso 60 Dias 

A Recepção não esta em condições de uso 60 Dias 

A Sala de curativos não esta em condições de uso 60 Dias 

A Sala de Vacina não esta em condições de uso 60 Dias 

O Sanitario para proficionais não esta em condições de uso 60 Dias 

O Sanitario para usuarios não esta em condições de uso 60 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

Os espaços não são bem iluminados 60 Dias 

Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e 
idosos 

60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas NÃO contaminados IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem ventilação IMEDIATO 

O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de 
resíduos comum e hospitalar 

IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação IMEDIATO 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui lamina de vidro lisa* IMEDIATO 

Não possui ar Condiciondo  120 Dias 

Não possui na farmácia 120 Dias 

Não possui na sala de vacina 120 Dias 

Não possui autoclave 120 Dias 

Não possui colposcópio 120 Dias 

Não possui geladeira na farmácia  120 Dias 

Não possui oftalmoscópio 120 Dias 
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Não possui termômetro com cabo extensor 120 Dias 

OBS: *Foi informado que não se usa este item.  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Azitromicina está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Insulina NPH está em falta IMEDIATO 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 

Sarbutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 

Penicilina Procaína está em falta IMEDIATO 
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OBS: Os medicamentos:  Diazepan, Diclofenaco de potássio, Diclofenaco de sódio, 
Dipirona e Furosemida só se tem os injetáveis. 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos IMEDIATO 

Os medicamentos não são dispostos em função de sua validade IMEDIATO 

O local possui goteiras, infiltrações 60 Dias 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 

de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 

roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 

"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  
Tempo Médio de 

espera 
Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

Urologia 

Onde e quem realiza o agendamento? 

OBS: Os auditores informaram que os exames são encaminhados para o 
Centro de Saúde Nº 1 de Sobradinho para fazer a regulação. 
 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 

Eletroencefalograma 

(EEG) 

Endoscopia 

Mamografia 

Tomografia 

Ressonância 
Magnética 

Ultrassonografia 

Onde e quem realiza o agendamento? 

OBS: Os auditores informaram que os exames são encaminhados para o Centro  
de Saúde Nº 1 de Sobradinho para fazer a regulação. 
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OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 
 As seguintes Unidades de Saúde não foram auditadas: 

 NOME  – Não pôde ser visitada, MOTIVO; 

 NOME  – Não pôde ser visitada, MOTIVO; 

 

 

 
 

Dados compilados da Região de Sobradinho 
 
 
 
 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos entrevistados 
e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 
 
 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 20 7 

O agente de saúde visita mensalmente sua residência?  8 19 

Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 

15 12 

A unidade está sempre limpa? 26 1 

A unidade tem boa estrutura física?  21 6 

Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 

26 1 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 13 14 

Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 7 20 

Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 
idosos, etc.) 

12 15 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 7 20 

Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 22 5 

O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 

10 17 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 15 12 

O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 19 8 

Média da NOTA: 7,8786007 
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Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 

A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade?  

4 16 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 14 6 

A relação entre usuários e profissionais é cordial? 16 0 

A relação entre equipes e coordenador é cordial? 17 3 

Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 9 11 

O Conselho Local de Saúde é atuante? 2 18 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 

3 17 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 

3 17 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 

5 15 

Você presta serviços em outros locais? 5 15 

Há reuniões de equipe para discutir casos? 20 0 

Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 

14 1 

 
 

Pesquisa com o Profissional 
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 2 4 7 5 1 

Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 

1 7 6 3 1 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 

2 14 2 1 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 

6 11 2 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 

0 1 2 1 3 

Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

0 2 3 1 2 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

0 8 7 4 0 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 2 14 2 0 1 

Remuneração salarial recebida? 4 11 2 2 0 

Nota média: 7,36818184 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 

Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 3 5 

Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 2 6 
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Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 7 1 

Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 8 0 

Você recebe capacitação? 4 4 

Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 

8 0 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? (  ) Mensal ( 3 ) Anual ( 1 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 

(  ) Amamentação   (  ) Hidratação   (  ) DST e Contraceptivos (  ) Verminoses   (  ) Doenças Respiratórias                           
(  ) Atividade Física (  ) Dengue (  )  Zika   (  ) Leishmaniose (  ) Vacinação (  ) Doenças crônicas (  ) Bolsa Família     

(  ) Triagem do Neonatal (  ) Triagem gestante (  ) Abuso de álcool e drogas (  ) Higiene bucal  (  ) Alimentação                   
(  ) Tuberculose (  ) Hanseníase  (  ) Chikungunya  (  ) Outros __________________________ 



TAGUATINGA E AREAL
(ÁGUAS CLARAS)

Realização:



2 

CST 05 
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 1980. O 

funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 07h às 18h. Existe 1 EACF e 1 
EAB na Unidade. Há 3 microáreas e todas estão cobertas. Há 

aproximadamente 119.472 pessoas cadastradas na UBS e 2.967 pessoas 
cadastradas no programa ESF.  

OBS: Os auditores observam ainda que não há bebedouros suficientes e não há 
suporte; a sala de armazenamento não está devidamente estruturada, não há bins 
para acondicionar os medicamentos (são acondicionados em caixas), não há ar-
condicionado, incide muita luz solar sobre os medicamentos e a sala é muito quente.  
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de
Administração e gerência.
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios.
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que
essas ações são realizadas de forma centralizada.
**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade

poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.

Profissionais 
EACS 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Cesar Roberto Sousa Batalha Enfermeiro 40h 
Edileide dos Santos Gonçalves ACS 40h 

Fernanda Silva Portela ACS 40h 
Sandra Cristina Costa Galindo ACS 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 
O piso não é antiderrapante 60 Dias 
O depósito de lixo não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores IMEDIATO 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – em outras salas 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Balança Infantil 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que a autoclave apresenta defeito 
constantemente por ser um equipamento velho; a geladeira da farmácia não é ideal 
por ser uma geladeira comum.  
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FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 
Penicilina Benzatina está em falta IMEDIATO 
Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  IMEDIATO 
Há incidência direta de luz solar sobre os medicamentos  IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 
A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que os medicamentos dipirona e cefalexina só 
estão disponível em suspensão; a penicilina benzatina é dispensada no Centro de 
Saúde nº 1 (só para casos de sífilis); produtos para curativos faltam com frequência; 
os medicamentos estão dispostos em prateleiras de madeira; há produtos 
espalhados pela farmácia que não são medicamentos.  

 
 

 
 
 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 
Não foi informado 

623 guias 
Gastroenterologia 24 + 342 (A) 
Neurologia 447 guias 
Oftalmologia Demora muito 540 guias 
Ortopedia -  89 +1995 (A) 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 

Vão para a UMST XX guias 

Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) - 553  guias (psicologia) 

Urologia - 457 guias 
Onde e quem realiza o agendamento? NRCA – Núcleo de Registro e Controle 
de Arquivo 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
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Cateterismo 

Não foi informado 

- 
Colonoscopia 553 guias 
Eletroencefalograma 
(EEG) - 

Endoscopia 665 guias 
Mamografia 29 guias 
Tomografia - 
Ressonância 
Magnética - 

Ultrassonografia - 
Onde e quem realiza o agendamento? NRCA 

 
PS de Taguatinga  

 
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 2006. O 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 12h e de 13h às 18h. Há 1 
ESF na unidade. Existem 7 microáreas e todas estão cobertas. Há 3.500 

pessoas cadastradas na UBS, 3.500 pessoas e 840 famílias cadastradas no 
programa ESF. 

Profissionais 
ESF 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Daniela Pinheiro Curado Medico (saúde na 
família) 40h 

Pollyana Lima da Silva Enfermeiro 40h 
Auanna Rodrigues de Oliveira Auxiliar de Enfermagem 40h 

Sebastiana Damascena Auxiliar de Enfermagem 40h 

Ludemir Técnico de 
Enfermagem 40h 

Alessandra Batista Pereira ACS  40h 
Alessandra Felipe da Anunciação ACS  40h 

Rone de Jesus ACS  40h 
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OBS: : A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(1 técnico de enfermagem). 

OBS: Os auditores observam ainda que há uma necessidade de ampliação e 
reforma com urgência para que a UBS atenda 100% o Areal; A gerência funciona no 
CFT; o almoxarifado é improvisado, o compressor não funciona, o bebedouro não 
funciona; a sala de nebulização é improvisada; os funcionários utilizam uma tenda 
como sala de reuniões e educação em saúde.  
* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de
Administração e gerência.

Nazira Rosa do Nascimento ACS 40h 
Dulcerly do Carmo Viegas Boaes ACS 40h 

Carlos Antonio Rodrigues dos Santos ACS 40h 
Valdenia dos Anjos Passos ACS 40h 
Maria Olinda Gerpe Iglesias Cirurgião Dentista 40h 

- Auxiliar de Saúde Bucal - 

Priscila Ayres da Fonseca Técnico em Saúde 
Bucal 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 
A unidade não possui Administração e gerência * 120 Dias 
A unidade não possui Almoxarifado 120 Dias 
A unidade não possui Consultório Com Banheiro 120 Dias 
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / 
expurgo *** 120 Dias 
A unidade não possui Sala de nebulização 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde 120 Dias 
A unidade não possui Sala de Vacina 120 Dias 
A unidade não possui Sala para ACS * 120 Dias 
Os revestimentos das paredes não são todos laváveis 60 Dias 

O piso não é antiderrapante 60 Dias 

Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

Sala de nebulização não tem bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 

A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras 60 Dias 

O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados IMEDIATO 
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** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente. 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Frasco plástico com tampa IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Farmácia 120 Dias 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio Infantil 120 Dias 

Não possui Geladeira Farmácia 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 

Autoclave não funciona 30 Dias 
OBS: Os auditores observam ainda que há ataduras de 30 cm, mas há a 
necessidade de ataduras de 10 e 15 cm; não há micropore; fixador de lâmina está 
em racionamento; falta ar-condicionado no consultório odontológico; a autoclave 
está queimada por problemas na rede elétrica. 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Azitromicina está em falta IMEDIATO 
Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 
Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 
Captopril está em falta IMEDIATO 
Clonazepan está em falta IMEDIATO 
Diazepan está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 
Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 
Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 
Insulina NPH está em falta IMEDIATO 
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OBS: Os auditores observam ainda que o medicamento ácido fólico falta em 
comprimido; os medicamentos insulina NPH e insulina regular não são dispensados 
na unidade por falta de refrigeração; os medicamentos cefalexina e sulfato ferroso 
só estão disponíveis em suspensão; os medicamentos estão organizados em 
estantes de madeira.  

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 
Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 

Insulina Regular está em falta IMEDIATO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 
Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 

A temperatura do ambiente não está em 25º 30 Dias 
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? Não são realizados exames na 
unidade.  

 
CST 02 Taguatinga 

A unidade possui sede própria, a qual funciona de segunda à sexta-feira das 
07h às 18h. Possui 1 EACS, cuja a área de abrangência são as QND, QNE e QI. 
A população do CST 02 é de 49.155. Existem 3.286 pessoas cadastradas pela 

EACS.   

 

 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES consta 1 enfermeiro). 
 
 
 
 
 

Profissionais 
EACS 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Médico (função) - 
- Enfermeiro - 
- Auxiliar de Enfermagem - 

- Técnico de 
Enfermagem - 

Ricardo Henrique Brandao de Lacerda ACS  40h 
Isac Ferreira de Macedo ACS  40h 

Waleria Benedita Rezende ACS  40h 
Adriana Braga Amorim ACS  40h 

Cláudia Carvalho de Novaes ACS  40h 
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OBS: Os auditores observam que faltam computadores e toner; há infiltração nos 
consultórios médicos; na recepção/ arquivo de prontuários falta espaço, iluminação e 
recursos humanos; a autoclave está há mais de dois anos quebrada; há 1 vestiário 
na UBS; todas as torneiras são inadequadas; faltam lâmpadas nos corredores; 
precisa de reparo em todo o telhado, no forro e nas partes elétrica e hidráulica; 
precisa de pintura e de reparo em uma vidraça; falta iluminação e ventilação.  

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.   

Profissionais não vinculados a nenhuma equipe 
Nome Função Carga 

Horária 

- 2 Clínicos; 2 Pediatras; 
2 Ginecologistas. 40h 

- 7 Enfermeiros 
4 de  

40h; 1 de 
20h 

- 19 Auxiliares de 
Enfermagem 

1 de 20h; 
18 de 
40h 

- 3 Cirurgiões Dentistas 40h 

- 1 Auxiliar de Saúde 
Bucal 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A Administração e gerência não é de uso exclusivo 120 Dias 

O Bebedouro não esta em condições de uso 60 Dias 

A Sala de esterilização não esta em condições de uso 60 Dias 

Os espaços não são bem ventilados 60 Dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Aparelho PA Pediátrico 120 Dias 

Ar Condicionado na Sala de Vacina não funciona 30 Dias 

Não possui Autoclave 120 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Estetoscópio de Pinard 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam que falta bateria para glicosímetro, pilha para aparelho 
de pressão, computador, balança digital e mobiliário adequado.  
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OBS: Os auditores observam que os medicamentos benzoato de benzila, 
clonazepan, diazepan, diclofenaco de potássio e diclofenaco de sódio não são 
dispensados na unidade; os medicamentos penicilina benzatina e sulfadiazina de 
prata só são dispensados no centro 1.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 
Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e 
alimentos" e "Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? Inserido no sistema 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

 
CST 03 Taguatinga 

A unidade possui sede própria, a qual funciona de segunda à sexta-feira das 
07h às 18h. A área de abrangência da equipe é toda a QNJ, QNL 1 a 11 e 2 a 18. 

Há áreas descobertas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

 15 

 
 

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES 
(no CNES consta 1 enfermeiro). 
 

 
 

OBS: Os auditores observam que o lixo fica acondicionado em bombonas e 
containers; o bebedouro é de uso interno; há 2 consultórios com banheiro e 5 
consultórios médicos; o ar-condicionado do consultório odontológico não funciona; 
na sala de curativo/procedimento é utilizado um balde para a lavagem de ferimentos; 
falta equipamentos na sala de esterilização; o depósito de mateiriais de limpeza não 
tem ventilação nenhuma.  

Profissionais 
EACS 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

Candice Lira Bessa ACS  40h 
Elaine Nobre de Assis Rehfeld ACS  40h 

Mônica de Lima Braga ACS  40h 
Maria Aparecida Ferreira ACS  40h 

Nádia Feitosa Varelo ACS  40h 

Profissionais não vinculados à nenhuma equipe 
Nome Função Carga 

Horária 

- 2 Clínicos; 3 Pediatras; 
3 Ginecologistas 40h 

- 8 Enfermeiros 1 de 20h; 
7 de 40h 

- 20 Auxiliares de 
Enfermagem 40h 

- 2 Cirurgiões Dentistas 40h 

- 2 Técnicos em Saúde 
Bucal 40h 

- Nutricionista 40h 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

A unidade não possui Depósito de lixo 120 Dias 

A Sala de nebulização não é de uso exclusivo 120 Dias 
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* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material 
citopatológico IMEDIATO 

Não possui Lâmina de vidro lisa IMEDIATO 

Não possui Ar Condicionado – Vacina 120 Dias 

Autoclave não funciona 30 Dias 

Não possui Colposcópio 120 Dias 
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Não possui Glicômetro 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam que um dos aparelhos de PA adulto não funciona; há 
poucas seringas de bico e poucas sondas de alívio permanente.  

 

 
OBS: Os auditores observam que os medicamentos clonazepan e diazepan não são 
dispensados na unidade; os medicamentos diclofenaco de potássio e diclofenaco de 
sódio não estão na lista da SES; o medicamento gaze petrolatum não é da lista de 
fornecimento; o medicamento sulfadiazina de prata é utilizado na sala de curativos.  

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Ácido Fólico está em falta IMEDIATO 

Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Captopril está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Gaze petrolatum está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Metronidazol Creme está em falta IMEDIATO 

Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle 
de temperatura local 30 Dias 
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ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 
Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? NRCA - HRT 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? NRCA 
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CST 08 Taguatinga 
A unidade possui sede própria, a qual funciona desde 1999. O horário de 

funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 18h. Há 15 microáreas 
cobertas.  

OBS: Não foram informados os nomes dos profissionais. Os auditores informaram 
apenas que há 8 enfermeiros na UBS (1 de 20h e 7 de 40h), 19 auxiliares de 
enfermagem, 7 agentes comunitários de saúde (40h), 2 cirurgiões dentistas e 1 
auxiliar de saúde bucal.  
 

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de 
Administração e gerência. 
** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios. 
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que 
essas ações são realizadas de forma centralizada. 
 **** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade 
poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.  
 

 

 

 

Profissionais 
EACS 
Ativa 

Nome Função Carga 
Horária 

- Medico (especialidade) - 
- Enfermeiro - 
- Auxiliar de Enfermagem - 

- Técnico de 
Enfermagem - 

- ACS  - 
- ACS  - 
- ACS  - 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos 120 Dias 

O Bebedouro não esta em condições de uso 60 Dias 
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EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 
Não possui Sonda de alívio permanente IMEDIATO 

Não possui Colposcópio 120 Dias 

Não possui Lanterna Clínica 120 Dias 

Não possui Oftalmoscópio 120 Dias 

Não possui Termômetro com cabo extensor 120 Dias 
OBS: Os auditores observam que os aparelhos de pressão são da equipe da 
unidade; faltam pilhas para o sonar; os ar-condicionados só funcionam porque os 
funcionários fizeram vaquinha para a manutenção. 



21 

OBS: Os auditores observam que as estantes onde ficam os medicamentos são de 
madeira; há grande umidade no local na época das chuvas, gerando mofo; a 
temperatura local estava em 24,6 ºC. 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES Tempo Médio de 
espera Quantidade em espera 

Cardiologia 

Não foi informado 

Gastroenterologia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia 
Reabilitação  
(Fonoaudiologia e 
Fisioterapia) 
Saúde Mental (Psicologia 
e Psiquiatria) 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 
Beclometasona (spray) está em falta IMEDIATO 

Benzoato de Benzila está em falta IMEDIATO 

Clonazepan está em falta IMEDIATO 

Diazepan está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de potássio está em falta IMEDIATO 

Diclofenaco de sódio está em falta IMEDIATO 

Ibuprofeno  está em falta IMEDIATO 

Sabutamol spray está em falta IMEDIATO 

Glibenclamida  está em falta IMEDIATO 

Cefalexina está em falta IMEDIATO 

Metformina  está em falta IMEDIATO 

Metronidazol CP está em falta IMEDIATO 

Sulfadiazina de prata está em falta IMEDIATO 

Sulfato Ferroso está em falta IMEDIATO 
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: 
Estantes de madeira são desaconselháveis.  30 Dias 

A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato 
direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de 
paletes.  

IMEDIATO 

Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de 
roedores e insetos) IMEDIATO 

Não há cartazes do tipo: "Proibido cigarros, bebidas e alimentos" e 
"Acesso Limitado" IMEDIATO 
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Urologia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 
Cateterismo 

Não foi informado 

Colonoscopia 
Eletroencefalograma 
(EEG) 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografia 
Ressonância 
Magnética 
Ultrassonografia 
Onde e quem realiza o agendamento? 

Dados compilados da Região de Taguatinga 

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos 
entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas. 

Pesquisa com o Usuário  SIM NÃO 

Você tem facilidade em marcar consulta médica? 15 10 
O agente de saúde visita mensalmente sua residência? 7 18 
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes 
aegypti? 17 8 

A unidade está sempre limpa? 21 4 
A unidade tem boa estrutura física? 18 7 
Os servidores da unidade tratam os usuários com 
cordialidade? 22 3 

Há material básico de trabalho para os profissionais? 18 7 
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica? 10 15 
Você participa das ações/campanhas do seu município? 
(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e 11 14 
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idosos, etc.) 

Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista? 6 19 
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios? 14 11 
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames 
é satisfatório? 10 15 

O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório? 12 13 
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil? 21 4 
Média da NOTA: 7,76 

Pesquisa com o Profissional SIM NÃO 
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias 
para a realização dos trabalhos na Unidade? 5 6 

A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais? 4 7 
A relação entre usuários e profissionais é cordial? 10 1 
A relação entre equipes e coordenador é cordial? 11 0 
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade? 5 6 
O Conselho Local de Saúde é atuante? 5 6 
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de 
Saúde? 6 5 

Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de 
Saúde? 5 6 

Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas 
com deficiência? 6 5 

Você presta serviços em outros locais? 0 11 
Há reuniões de equipe para discutir casos? 9 2 
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo 
de trabalho? 10 1 

Pesquisa com o Profissional Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Diga como você classifica cada um destes itens: 

Estrutura física da sua Unidade? 0 5 3 2 0 
Capacitação/formação regular dada aos 
profissionais? 0 5 2 1 2 

Relação entre usuários e profissionais da sua 
Unidade? 3 6 0 1 0 

Relação entre equipes e coordenador da sua 
Unidade? 2 5 3 0 0 

Atuação do Conselho Local de Saúde na 
Unidade? 2 3 0 1 3 
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Atuação dos profissionais da Unidade no 
Conselho Local de Saúde? 

2 3 1 0 2 

Condições oferecidas pela Unidade para a 
realização do seu trabalho? 

0 4 3 2 1 

Serviços de saúde prestados pela Unidade? 2 7 1 0 0 
Remuneração salarial recebida? 0 4 4 1 1 
Nota média: 7,25 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM NÃO 
Todas as famílias do seu território estão cadastradas? 1 1 
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês? 1 1 
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês? 2 0 
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde? 2 0 
Você recebe capacitação? 2 0 
Você orienta as famílias que você visita com relação a promoção e 
prevenção em saúde? 

2 0 

Qual a frequência que você  recebe 
capacitação? (  ) Mensal ( 1 ) Anual ( 1 ) Semestral 

Quais orientações você passa para as famílias visitadas? 
( 2 ) Amamentação   ( 1 ) Hidratação   ( 2 ) DST e Contraceptivos ( 1 ) Verminoses   ( 1 ) Doenças Respiratórias   

( 2 ) Atividade Física ( 2 ) Dengue ( 2 )  Zika   ( 1 ) Leishmaniose ( 2 ) Vacinação ( 2 ) Doenças crônicas ( 2 ) Bolsa 
Família  ( 2 ) Triagem do Neonatal ( 2 ) Triagem ges1tante ( 1 ) Abuso de álcool e drogas ( 1 ) Higiene bucal  ( 2 ) 
Alimentação  ( 2 ) Tuberculose ( 1 ) Hanseníase  ( 1 ) Chikungunya  ( 1 ) Outros __________________________ 



Conclusão 

A auditoria cívica na atenção básica do DF revelou muitos problemas, mas também belas 

iniciativas e servidores dedicados dispostos a dar o melhor para uma saúde de qualidade. 

Muitos dos problemas são resolvidos sem a necessidade de grandes volumes de recursos, 

melhorar a gestão resolverá a maior parte deles. O que a sociedade espera do gestor público 

é que receba esse relatório com atenção, são informações valiosas que dão a ela a 

possibilidade de dar um salto de qualidade nos serviços prestados pela atenção básica. 

Está cada vez mais claro que a solução para os problemas que enfrentamos no Distrito 

Federal está na atuação conjunta entre o Estado e a sociedade. Os cidadãos se 

manifestando e auxiliando o Estado na identificação dos problemas e das soluções, e o 

Estado, atendo à sociedade, cumprindo com seu dever Constitucional. 

Em breve a auditoria cívica completará a visita nos demais postos ainda não visitados e 

retornará a esses descritos no relatório, buscando verificar quantos dos problemas já não 

mais existirão. O retorno está previsto para 120 dias depois da entrega do relatório. 



Realização:

Apoio:

Patrocínio:
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