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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 



  
 
 

 11 

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 
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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 



  
 
 

 38 

    

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 __________________________ 


