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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 __________________________ 


