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1. OBJETIVOS DA AUDITORIA CÍVICA: 
 

Avaliar a qualidade das Unidades de Saúde e apontar possibilidades de melhoria. 

 
2. INTRODUÇÃO 
  

A origem do Programa Saúde da Família ou PSF no Brasil, 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 a 

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 ele vive, permitindo uma compreensão 

ampliada do processo saúde/doença. Incluindo ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes. 

 

 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.  

 

Estes pressupostos, tidos como capazes de produzir um impacto positivo na 

orientação do novo modelo e na superação do anterior, 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, encontra em relação aos recursos humanos para o Sistema Único de Saúde 

(SUS) outro desafio. Tema também recorrente nos debates sobre a reforma sanitária 

brasileira, verifica-se que, ao longo do tempo, tem sido unânime o reconhecimento acerca 
da importância de se criar um "novo modo de fazer saúde". 

 



 

           

 

No Brasil a origem do PSF remonta 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 ficava 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.  

 
Porém, 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). 

 

Como conseqüência 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. 

 

3. PROJETO AUDITORIA CÍVICA EM JARDIM/CEARA 
 

O Projeto da Auditoria Cívica na Saúde em Jardim é uma iniciativa do Ação 

Cearense de Combate a Corrupção e a Impunidade - ACECCI, que contou com o apoio 

do IFC  - Instituto de Fiscalização e Controle, Rede AMARRIBO BRASIL e 

BrazilFoundation. 



 

           

 

A ação foi executada no dia 28 de Julho de 2016, onde 30 auditores cívicos 

realizaram os trabalhos, auditando as 12 unidades básicas de saúde. Esses auditores são 

cidadãos do município, dispostos a contribuir para a melhoria da gestão pública. 

 
4.  COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA 

 
Segundo informações do Ministério da Saúde (MS/SAS/Departamento de Atenção 

Básica - DAB) o município de Jardim tem 100% de cobertura do programa saúde da 

família. 

 
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 concertos de ambientes. 

 

 LONGO PRAZO: em até 120 dias: (para casos que exigem trâmite mais complexo 

segundo a lei vigente) Construção de novos ambientes e compra de equipamentos. 

 

Na metodologia aplicada, os auditores são estimulados a registrarem suas 

observações sobre outros problemas encontrados, não contemplados no checklist. Essas 

observações são muito importantes, são itens específicos da unidade que muitas vezes 

impedem que o serviço prestado tenha melhor qualidade. Na ação do município de 

Jardim, os auditores fizeram muitas observações.  



 

           

 

Devido à dificuldade de determinar prazos específicos para a resolução de cada uma 

delas, propõe-se que as soluções não devam ultrapassar o prazo máximo de 120 

dias (prazo concedido para os casos em que há necessidade de procedimento licitatório). 

As observações tiveram por origem a realidade encontrada nas unidades saúde e o relato 

de seus usuários e/ou funcionários, e foram registradas nesse relatório como observações 

ao final da apresentação de cada unidade. 

 

Porém, antes de apresentar a lista dos achados com as respectivas classificações, 

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

respeito a estrutura do município, 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: 

 
I – Agendamento de especialidades: 
 

Agendamento de especialidades não há informações precisas na maioria dos postos 

de saúde. Sugere-se aumentar a oferta das especialidades com maior demanda, bem 
como adotar medidas de transparência na lista de espera, pois a espera para conseguir 

um atendimento para especialistas é grande, as reclamações foram a regra. 

 
II – Estrutura física: 

 

Quando analisada a estrutura das unidades, verifica-se que todas as unidades 

apresentam graves deficiências, a grande maioria das unidades não tem nenhuma 

estrutura, algumas poucas têm boa estrutura ou o que foi de bem apresentada, mas 

mesmo assim ainda apresentam graves deficiências. 
 
As deficiências encontradas nas unidades podem ser sintetizadas nos seguintes 
pontos: 
 
1)  Unidades com espaço físico reduzido quando considerada a população 

atendida, o que leva ao uso compartilhado das áreas, muitas delas incompatíveis. 

Ressaltamos que a maioria das unidades funciona em local inadequado, imóveis 



 

           

 

residenciais de três a quatro cômodos que não tem a menor condição para funcionamento 

da unidade de saúde, enquanto que prédios em construção ou reformas que já deveriam 

estar concluídos não estão, e as obras se encontram paradas a muito tempo.  

 

2) A falta de manutenção das unidades compromete significativamente o estado de 

conservação. Algumas unidades estão em estado deplorável com rachaduras nas 

paredes, infiltrações, rede elétrica precária e problemas nas instalações de água e esgoto. 

 

3) Faltam medicamentos com freqüência em todas as unidades visitadas; 

 

4) Em todas as unidades visitadas faltam equipamentos importantes e essenciais 

como: Aparelho PA adulto e pediátrico aparelho de nebulização, ar condicionado na sala 

da farmácia e sala da vacina, geladeira da farmácia e da sala de vacina, estetoscópio, 

glicometro etc. 

 

5) Em algumas das unidades visitadas faltam alguns insumos importantes e 

essenciais. 

 

6) Em todas unidades visitadas faltam espaços que não deveriam faltar como: 

deposito de lixo, deposito de resíduos sólidos e deposito de material de limpeza; 

 

7) Na maioria das unidades visitadas não há proteção contra roedores e insetos; 

 

8) Em varias unidades visitadas não há separação do lixo e resíduos sólidos do lixo 

contaminado (hospitalar); 

 

9) Em algumas unidades o usuário tem muita dificuldade de marcar consulta com 

medico, com dentista e marcar exames; 

 

10) Em varias unidades falta material básico de trabalho para os profissionais; 

 

11) Em algumas das unidades visitas os usuários relataram que o agente de saúde 

não visita mensalmente a sua residência; 



 

           

 

12)  Foram identificados problemas de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais em algumas unidades, como: ausência de rampas, utilização de 

pavimentação não apropriada, largura inadequada de portas, sanitários inadequados, e a 

não definição de vagas exclusivas de estacionamento; 

 

Vale lembrar que o município de Jardim conta com 12 Unidades de Saúde, e todas foram 

auditadas.  

 

Abaixo segue a lista dos achados em 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 

 
EQUIPES DE AUDITORES VOLUNTARIOS 

 

 

 



 

           

 

 
PSF IV - LAGOA DO ALTO 

 
Esta Unidade Básica de Saúde funciona em um imóvel residencial alugado, totalmente 

impróprio para os fins a que se destina. Possuem quatro cômodos para abrigar todas as salas 
necessárias a um posto de saúde, levando ao uso compartilhado das áreas, muitas delas 
incompatíveis. O posto saúde da localidade se encontra em obras de reforma que deveria ter sido 
concluídas desde dezembro de 2015, a obra não foi concluída e esta parada a meses. Seguem as 
imagens abaixo: 

 
LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE 

 

 
 
IFORMAÇÕES DA PLACA - OBRA DEVERIA ESTA CONCLUIDA DESDE DEZEMBRO DE 2015 
 

 



 

           

 

 
POSTO EM REFORMA – OBRA PARADA A MESES 

 

 

 
 



 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe 
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 
 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

01 Auxiliar de Enfermagem* 40 

01 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

Não tem Auxiliar de Saúde Bucal* 00 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 00 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui deposito de lixo PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

Unidade não possui copa e cozinha 120 dias 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui extintor de incêndio PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui farmácia 60 dias 

Unidade não possui recepção/arquivo de prontuário 120 dias 



 

           

 

 

 
 
 
 

Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 60 dias 

Unidade não possui sala de curativos/procedimentos 60 dias 

Unidade não possui sala de espera 120 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/espurgo 30 dias 

Unidade não possui sala de nebulização 60 dias 

Unidade não possui sala de vacina 60 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

Unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

Unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A sala de esterilização não tem bancado com pia e torneira 30 dias 

Unidade não possui lixeiras com pedal 30 dias 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não é feita a coleta de resíduos na unidade  



 

           

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM VARIOS EQUIPAMENTOS: Aparelho de nebulização, 
aparelho PA adulto e pediátrico, ar condicionado na sala da 
farmácia na sala de vacina e outras salas, balança de 200 kg, 
estetoscópio infantil, geladeira da farmácia, oftalmoscópio e e 
termômetro com cabo extensor.  

120 DIAS 

FALTAM ALGUNS INSUMOS: Esparadrapo/micropore, 
ataduras e lamina de vidro Liza. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM VARIOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos 
é constante. 

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

O local do armazenamento dos medicamentos não é exclusivo 
para medicamentos PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Os medicamentos não estão em local arejado PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura. PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há proteção nas portas e janela contra insetos e roedores. PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo: proibido cigarros, bebidas e alimentos 
e acesso limitado.  PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

 

 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia Não há informação precisa Não há informação precisa 



 

           

 

 
 

PSF XII - FAZENDA NOVA 
 

Esta Unidade Básica de Saúde funciona em um imóvel residencial alugado, 
totalmente impróprio para os fins a que se destina. Possuem quatro cômodos para abrigar 
todas as salas necessárias a um posto de saúde, levando ao uso compartilhado das áreas, 
muitas delas incompatíveis. Um posto saúde para esta localidade começou a ser 
construído em maio de 2012 e deveria estar concluído desde agosto de 2012. Os recursos 
para esta são oriundo de um convenio com o Governo Federal, a obra não foi concluída e 
esta parada a mais de três anos. Seguem as imagens abaixo: 

 
LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE 

 

 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Tomografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ressonância Magnética Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 



 

           

 

 

 

 
 
 

IFORMAÇÕES DA PLACA - OBRA DEVERIA ESTA CONCLUIDA DESDE AGOSTO DE 2012 
 

 
 
 



 

           

 

 
CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE – OBRA PARADA A MAIS DE TRÊS ANOS 

 

 

 
 
 



 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe 
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 
 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

01 Auxiliar de Enfermagem* 40 

Não tem Técnico de Enfermagem* 40 

Não tem Cirurgião Dentista* 40 

Não tem Auxiliar de Saúde Bucal* 00 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 00 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

Não tem ACS - Equipe 6* 00 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui deposito de lixo PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

Unidade não possui copa e cozinha 120 dias 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui extintor de incêndio PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui farmácia 60 dias 

Unidade não possui recepção/arquivo de prontuário 120 dias 



 

           

 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM MUITOS EQUIPAMENTOS: Aparelho de nebulização, 
aparelho PA pediátrico ar condicionado na sala da farmácia e da 
vacina e em outras salas, autoclave, balança de 200 kg, balança 
infantil, estetoscópio infantil, geladeira da farmácia, glicômetro, 
lanterna clinica, oftalmoscópio, otoscópio e termômetro clinico. 

120 DIAS 

NÂO FALTAM INSUMOS: PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM VARIOS MEDICAMENTOS: Usuários que participaram da 
pesquisa falaram que a falta de medicamentos é constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 60 dias 
Unidade não possui sala de curativos/procedimentos 60 dias 

Unidade não possui sala de espera 120 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/espurgo 30 dias 

Unidade não possui sala de nebulização 60 dias 

Unidade não possui sala de vacina 60 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

Unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

Unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

O sanitário dos funcionários não é separado por Box 120 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 120 dias 

A sala de esterilização não tem bancado com pia e torneira 30 dias 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não é feita a separação de resíduos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não é feita a coleta de resíduos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui lixeiras com pedal 30 dias 



 

           

 

O local do armazenamento dos medicamentos não é esclusivo para 
medicamentos 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Os medicamentos não estão em local arejado PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura. PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há proteção nas portas e janela contra insetos e roedores. PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo: proibido cigarros, bebidas e alimentos e 
acesso limitado.  

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 

  

 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 



 

           

 

Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Tomografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ressonância Magnética Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSF VI -  COHAB 
 

Esta Unidade Básica de Saúde funciona em um imóvel residencial alugado, totalmente 
impróprio para os fins a que se destina. Possuem quatro cômodos para abrigar todas as salas 
necessárias a um posto de saúde, levando ao uso compartilhado das áreas, muitas delas 
incompatíveis. Um posto saúde para esta localidade foi construído, entretanto o mesmo antes de 
ser inaugurado apresenta rachaduras comprometendo toda estrutura do prédio, PROVIDENCIAS 
URGENTES TEM QUE SER TOMADAS. Seguem as imagens abaixo: 
 

LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE 
 

 



 

           

 

 
POSTO DE CONSTRUIDO AINDA NÃO INAUGURADO E RACHADURAS POR TODO PREDIO 

 

 

 

 



 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe 
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

01 Auxiliar de Enfermagem* 40 

01 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

Não tem Auxiliar de Saúde Bucal* 00 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 00 

01 ACS – Equipe 1* 40 

01 ACS – Equipe 2* 40 

01 ACS – Equipe 3* 40 

01 ACS – Equipe 4* 40 

01 ACS – Equipe 5* 40 

Não tem ACS – Equipe 6* 00 



 

           

 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui deposito de lixo PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui copa e cozinha 120 dias 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui extintor de incêndio PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui recepção/arquivo de prontuário 120 dias 

A sala de curativos/procedimentos é compartilhada com a farmácia e a 
sala de nebulização 60 dias 

A sala de vacina funciona na sala de digitação 60 dias 

Unidade não possui sala de espera 120 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/espurgo 30 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

Unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

Unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

Os espaços não são bem iluminados 120 dias 

Os revestimentos das paredes não são laváveis 120 dias 

O piso não é antiderrapante 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

O sanitário dos funcionários não é separado por Box 120 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 120 dias 

Não é feita a coleta de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A unidade não possui lixeiras com pedal 30 dias 



 

           

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM MUITOS EQUIPAMENTOS: Aparelho de nebulização, 
aparelho PA adulto e pediátrico ar condicionado na sala da farmácia 
e da vacina, autoclave, balança de 200 kg, estetoscópio infantil, 
geladeira da farmácia e da vacina, glicômetro, lanterna clinica, 
oftalmoscópio e otoscópio  

120 DIAS 

FALTAM ALGUNS INSUMOS: Esparadrapo/micropore e lamina de 
vidro Liza. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM ALGUNS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos 
é constante. 

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

O local do armazenamento dos medicamentos não é esclusivo 
para medicamentos PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Os medicamentos não estão em local arejado PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há proteção nas portas e janela contra insetos e roedores. PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo: proibido cigarros, bebidas e alimentos 
e acesso limitado.  PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia Não há informação precisa Não há informação precisa 



 

           

 

Tomografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ressonância Magnética Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PSF III – POSTO DE SAÚDE PADRE CICERO - CORRENTE 
 

Esta Unidade Básica de Saúde funciona em um imóvel residencial alugado, totalmente 
impróprio para os fins a que se destina. O imóvel é pequeno para abrigar todas as salas 
necessárias a um posto de saúde, levando ao uso compartilhado das áreas, muitas delas 
incompatíveis. O posto saúde da localidade esta em obras. Ressaltamos que as obras de reformas 
deveriam ter sido concluídas desde dezembro de 2015, a obra não foi concluída e se encontra 
parada. Seguem as imagens abaixo: 
 

LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE 
 

 



 

           

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 
IFORMAÇÕES DA PLACA - OBRA DEVERIA ESTA CONCLUIDA DESDE DEZEMBRO DE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe 
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 

 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

01 Auxiliar de Enfermagem* 40 

01 Técnico de Enfermagem* 40 

Não tem Cirurgião Dentista* 00 

Não tem Auxiliar de Saúde Bucal* 00 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 00 

01 ACS – Equipe 1* 40 

01 ACS – Equipe 2* 40 

01 ACS – Equipe 3* 40 

01 ACS – Equipe 4* 40 

01 ACS – Equipe 5* 40 

01 ACS – Equipe 6* 40 



 

           

 

 
ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui deposito de resíduos sólidos 
PROVIDÊNCIAS 

IMEDIATAS 
Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

Unidade não possui consultório odontológico 120 dias 

Unidade não possui deposito de lixo 
PROVIDÊNCIAS 

IMEDIATAS 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui extintor de incêndio 
PROVIDÊNCIAS 

IMEDIATAS 

Unidade não possui farmácia 60 dias 

Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 60 dias 

Unidade não possui sala de curativos/procedimentos 60 dias 

Unidade não possui sala de esterilização 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/expurgo 30 dias 

Unidade não possui sala de nebulização 60 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

Unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por Box 120 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 120 dias 

A unidade não possui lixeiras com pedal 30 dias 

 
 
 

 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM ALGUNS EQUIPAMENTOS: Estetoscópio infantil, 
geladeira da farmácia, lanterna clinica, oftalmoscópio e otoscópio  120 DIAS 

NÃO FALTAM INSUMOS: Apenas lamina de vidro Liza. PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

 
FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM ALGUNS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos 
é constante. 

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

A farmácia funciona em local inadequado PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

O local do armazenamento dos medicamentos não é esclusivo 
para medicamentos PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Os medicamentos não estão em local arejado PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato em funcionamento para 
controle da temperatura local PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

A temperatura do ambiente não esta a 25° PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Os medicamentos não estão seguros de ricos de contato com 
materiais inflamáveis ou químicos PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há proteção nas portas e janela contra insetos e roedores. PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo: proibido cigarros, bebidas e alimentos 
e acesso limitado.  PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

 
 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia 04 meses 12 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia 15 dias 04 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia 02 meses 09 

Tomografia 45 dias 05 

Ressonância Magnética 120 dias 05 



 

           

 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PSF X - DISTRITO DE HORIZONTE 

 

 



 

           

 

 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe  
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades  

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

00 Auxiliar de Enfermagem* 00 

02 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

01 Auxiliar de Saúde Bucal* 40 

00 Técnico em Saúde Bucal* 40 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui bebedouro 30 dias 

Unidade não possui deposito de lixo PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui sala de espera 120 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/ expurgos 30 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 



 

           

 

 
 

 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM VARIOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos é 
constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 

 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

A sala de nebulização não tem bancada com pia e torneira 30 dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por Box 120 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 120 dias 

A sala de esterilização não tem bancada com pia e torneira 30 dias 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM ALGUNS EQUIPAMENTOS: Ar condicionado na sala da 
farmácia, na sala de vacina e em outras salas, geladeira na farmácia, 
lanterna clinica, oftalmoscópio, otoscópio e termômetro com cabo 
extensor.  

120 DIAS 

FALTAM ALGUNS INSUMOS: Esparadrapo/micropore e ataduras. PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação 00 

Neurologia 04 meses 09 

Oftalmologia Não há informação 00 

Ortopedia 15 dias 02 

Psiquiatria Não há informação Não há informação 

Urologia Não há informação  00 

O agendamento das especialidades é feito na Secretaria de saúde (Creny) 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação 00 

Endoscopia 02 meses 19 

Tomografia 45 dias 08 

Ressonância Magnética 120 dias 10 

Ultrassonografia 02 meses 42 

O agendamento das especialidades é feito na Secretaria de saúde (Creny) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           

 

 
PSF IX - BOM SUCESSO 

 

 
 

 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe 
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 
 
 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

01 Auxiliar de Enfermagem* 40 

02 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

Não tem Auxiliar de Saúde Bucal* 00 

01 Técnico em Saúde Bucal* 40 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 



 

           

 

 
 

 
 

 

 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia 04 meses 12 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia 15 dias 03 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

120 dias almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui bebedouro 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 60 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Os revestimentos das paredes não são laváveis 120 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 120 dias 

A sala de esterilização não possui bancada com pia e torneira 30 dias 

Não é feita a separação de resíduos na unidade  

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM VARIOS EQUIPAMENTOS: Ar condicionado na sala de 
vacina e na farmácia, balança de 200 kg, geladeira da farmacia e 
oftalmoscópio. 

120 DIAS 

NÃO FALTAM INSUMOS  

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM ALGUNS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos é 
constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia 02 meses 12 

Tomografia 45 dias 08 

Ressonância Magnética 120 dias 07 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento dos exames é feito na central 

 
 
 
 
 
 

PSF XI – FREI DAMIÃO 
 

 



 

           

 

 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe  
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades  

 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

Não tem Auxiliar de Enfermagem* 00 

02 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

01 Auxiliar de Saúde Bucal* 40 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 40 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui bebedouro 30 dias 

Unidade não possui deposito de lixo PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui sala de espera 120 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/ expurgos 30 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 



 

           

 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM ALGUNS EQUIPAMENTOS: Aparelho PA pediátrico, ar  
condicionado na sala da farmácia na sala de vacina e em outras salas, 
autoclave, balança de 200 kg, estetoscópio infantil, geladeira na 
farmácia e oftalmoscópio.  

120 DIAS 

FALTAM ALGUNS INSUMOS: Esparadrapo/micropore e ataduras. PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM POUCOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos é 
constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura  PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A temperatura do ambiente não esta a 25º PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 

 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

A sala de nebulização não tem bancada com pia e torneira 30 dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por Box 120 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 120 dias 

A sala de esterilização não tem bancada com pia e torneira 30 dias 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

 
ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Tomografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ressonância Magnética Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           

 

 
PSF VIII – SERRA GRAVATA 

 
Este PSF esta funcionando provisoriamente em uma associação. O local é inadequado para 

funcionamento posto de saúde, não tem boa estrutura física é pequeno e todas as salas são 
compartilhadas, muitas incompatíveis.  

 
O posto de saúde da localidade esta passando por reformas, a obra da reforma deveria 

estar concluída desde dezembro de 2015, a obra não foi concluída e se encontra parada. 
 

LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE 
 

 
 

 
POSTO DE SAÚDE EM REFORMA – OBRA PARADA E ATRASADA 

 

 



 

           

 

 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe  
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades  
 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

Não tem Auxiliar de Enfermagem* 00 

01 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

01 Auxiliar de Saúde Bucal* 40 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 40 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui bebedouro 30 dias 

Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

Unidade não possui consultório medico 120 dias 

Unidade não possui copa e cozinha 120 dias 

Unidade não possui deposito de lixo PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui extintor de incêndio PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

 
 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM ALGUNS EQUIPAMENTOS: Ar  condicionado na sala da 
farmácia na sala de vacina e em outras salas, autoclave, geladeira na 
farmácia e oftalmoscópio.  

120 DIAS 

NÃO FALTAM INSUMOS:   

 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM POUCOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos é 
constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Os medicamentos não são dispostos em função da sua validade  

Unidade não possui farmácia 60 dias 

Unidade não possui recepção/arquivo de prontuário 120 dias 

Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 60 dias 

Unidade não possui sala de curativo/procedimentos 60 dias 

Unidade não possui sala de espera 120 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/ expurgos 30 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de vacinas 60 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

Unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

Unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

Os espaços não são ventilados 120 dias 

Os espaços não são iluminados 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não é feita a coleta de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura  PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A temperatura do ambiente não esta a 25º PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo proibido cigarros, bebidas e alimentos e 
acesso limitado 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 

   
 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia 04 meses 10 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia 15 04 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia 02 meses 10 

Tomografia 45 dias 08 

Ressonância Magnética 120 dias 06 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 



 

           

 

 
PSF V – CENTRAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe  
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 
  

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

Não tem Auxiliar de Enfermagem* 00 

03 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

01 Auxiliar de Saúde Bucal* 40 

01 Técnico em Saúde Bucal* 40 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 



 

           

 

 
 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM ALGUNS EQUIPAMENTOS: Aparelho de nebulização, 
aparelho PA pediátrico, ar condicionado na farmácia, balança de 
200kg, estetoscópio infantil, geladeira na farmácia, lanterna clinica, 
oftalmoscópio e otoscópio 

120 DIAS 

NÃO FALTAM INSUMOS: Apenas lamina de vidro liza PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

Unidade não possui copa e cozinha 120 dias 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/expurgos 30 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

O piso não é antiderrapante 120 dias 

A sala de curativos /procedimentos não possui bancada com pia e 
torneira 30 dias 

A sala de vacinas não possui bancada com pia e torneira 30 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por box 120 dias 

O sanitário dos funcionários não tem armários individuais 120 dias 

O deposito de lixo NÃO abriga apenas NÃO contaminado PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

O deposito de lixo não tem proteção contra roedores PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

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

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM VAQRIOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos é 
constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura  PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A temperatura do ambiente não esta a 25º PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há proteção nas portas e janelas contra roedores e insetos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo proibido cigarros, bebidas e alimentos e 
acesso limitado 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 

 
 
 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Neurologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Oftalmologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ortopedia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Psiquiatria Não há informação precisa Não há informação precisa 

Urologia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 



 

           

 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Tomografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ressonância Magnética Não há informação precisa Não há informação precisa 

Ultrassonografia Não há informação precisa Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSF I – JARDIM MIRIM 
 

Este PSF funciona em um imóvel residencial alugado. O local é inadequado para 
funcionamento posto de saúde, não tem boa estrutura física é pequeno e todas as salas são 
compartilhadas, muitas incompatíveis.  
 

 



 

           

 

 

 

 

 



 

           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe  
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 

  

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

01 Auxiliar de Enfermagem* 40 

02 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

Não tem Auxiliar de Saúde Bucal* 00 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 00 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 



 

           

 

 
 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui bebedouro 30 dias 

Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

Unidade não possui copa e cozinha 120 dias 

Unidade não possui deposito de lixo PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui recepção/arquivo de prontuário 120 dias 

Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 60 dias 

Unidade não possui sala de curativo/procedimentos 60 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/ expurgos 30 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

Unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

Unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

Os espaços não são ventilados 120 dias 

Os espaços não são iluminados 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

A unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

A unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

Os espaços não são bem ventilados 120 dias 

Os espaços não são bem iluminados 120 dias 

Os revestimentos das paredes não são lavaveis 120 dias 

O piso não é antiderrapante 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A sala de esterilização não tem bancada com pia e torneira 30 dias 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

 

 
 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM MUITOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos é 
constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

O local de armazenamento dos medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

O local não esta livre de goteiras e infiltrações PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Os medicamentos não são dispostos em função da sua validade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura  PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A temperatura do ambiente não esta a 25º PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há proteção nas portas e janelas contra roedores e insetos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo proibido cigarros, bebidas e alimentos e 
acesso limitado 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia 04 meses Não há informação precisa 

Neurologia 04 meses Não há informação precisa 

Oftalmologia 30 dias  Não há informação precisa 

Ortopedia 60 dias Não há informação precisa 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM VARIOS EQUIPAMENTOS: Aparelho de nebulização, 
aparelho PA pediátrico, ar condicionado na sala da farmácia na sala 
de vacina e em outras salas, foco de luz para exames, lanterna 
clinica, oftalmoscópio otoscópio e termômetro com cabo extensor.  

120 DIAS 

NÃO FALTAM INSUMOS: Apenas lamina de vidro liza PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

Psiquiatria 15 dias Não há informação precisa 

Urologia 30 dias  Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 04 meses Não há informação precisa 

Endoscopia 03 meses Não há informação precisa 

Tomografia 04 meses Não há informação precisa 

Ressonância Magnética 04 meses Não há informação precisa 

Ultrassonografia 30 dias Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 

 

PSF VII – SITIO DESCIDA 
 

Este PSF funciona em um imóvel residencial. O local é inadequado para funcionamento 
posto de saúde, não tem boa estrutura física é pequeno e todas as salas são compartilhadas, 
muitas delas incompatíveis.  

 

 



 

           

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe  
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 

 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

Não tem Auxiliar de Enfermagem* 40 

01 Técnico de Enfermagem* 40 

Não tem Cirurgião Dentista* 40 

Não tem Auxiliar de Saúde Bucal* 40 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 00 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 

IRREGULARIDADES XX dias 

Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Unidade não possui almoxarifado 120 dias 

Unidade não possui área de compressor 60 dias 

Unidade não possui consultório com banheiro 120 dias 

Unidade não possui consultório odontológico 120 dias 

Unidade não possui copa e cozinha 120 dias 

Unidade não possui deposito de material de limpeza 30 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui extintor de incêndio O deposito de lixo não 
tem ventilação 

Unidade não possui farmácia 60 dias 

Unidade não possui sala de armazenamento de medicamentos 60 dias 

Unidade não possui sala de curativo/procedimentos 60 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/expurgos 30 dias 



 

           

 

 
 

Unidade não possui sala de esterilização 30 dias 

Unidade não possui sala de reuniões e educação em saúde 120 dias 

Unidade não possui sala de ACS 120 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

Unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

Unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

Os espaços não são ventilados 120 dias 

Os espaços não são iluminados 120 dias 

Os revestimentos das paredes não são laváveis 120 dias 

O piso não é antiderrapante 120 dias 

A sala de vacinas não tem bancada com pia e torneira 30 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Os consultórios não possuem pia  30 dias 

A unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

A unidade não possui sanitário para profissionais 30 dias 

A unidade não possui sanitário para usuários 120 dias 

Os espaços não são bem ventilados 120 dias 

Os espaços não são bem iluminados 120 dias 

Os revestimentos das paredes não são lavaveis 120 dias 

O piso não é antiderrapante 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A sala de esterilização não tem bancada com pia e torneira 30 dias 

O deposito de lixo não tem ventilação O deposito de lixo não 
tem ventilação 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM VARIOS EQUIPAMENTOS: Aparelho de nebulização, ar 
condicionado na sala da farmácia na sala de vacina e em outras 
salas, autoclave, balança de 200 kg, lanterna clinica, oftalmoscópio 
otoscópio e termômetro clinico.  

120 DIAS 

NÃO FALTAM INSUMOS:  PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 



 

           

 

 
FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM VARIOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que participaram 
da pesquisa falaram que a falta de medicamentos é constante. 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

O local de armazenamento dos medicamentos não é exclusivo para os 
medicamentos 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há termômetro ou termostato para controle da temperatura  PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A temperatura do ambiente não esta a 25º PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há proteção nas portas e janelas contra roedores e insetos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Não há cartazes do tipo proibido cigarros, bebidas e alimentos e 
acesso limitado 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 
  

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia 04 meses Não há informação precisa 

Neurologia 03 meses Não há informação precisa 

Oftalmologia 15 dias  Não há informação precisa 

Ortopedia 30 dias Não há informação precisa 

Psiquiatria 08 dias Não há informação precisa 

Urologia 30 dias  Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo 03 meses Não há informação precisa 

Endoscopia 15 meses Não há informação precisa 

Tomografia 03 meses Não há informação precisa 

Ressonância Magnética 04 meses Não há informação precisa 

Ultrassonografia 30 dias Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 



 

           

 

 
PSF II -  SERRA OLHO DAGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quantidade relativo às unidades e não por equipe 
*Quantidade relativo por equipe e não as unidades 
 
 
 

ESTRUTURA FÍSICA PRAZO 
IRREGULARIDADES XX dias 
Unidade não possui administração e gerencia 120 dias 

Unidade não possui escovario 30 dias 

Unidade não possui sala de esterilizarão 30 dias 

Unidade não possui sala de lavagem e descontaminação/espurgo 30 dias 

Unidade não possui sanitário para pessoas com deficiência 120 dias 

A unidade não é acessível a pessoas com deficiência e idosos PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Os revestimentos das paredes das paredes não laváveis 120 dias 

O piso não é antiderrapante 120 dias 

A sala de curativo/procedimento não tem bancado com pia e torneira 30 dias 

O sanitário dos funcionários não é separado por Box 120 dias 

Não é feita a separação de resíduos na unidade PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

Profissionais 
Quantidade Função Carga Horária Total 

01 Médico* 40 

01 Enfermeiro* 40 

00 Auxiliar de Enfermagem* 00 

03 Técnico de Enfermagem* 40 

01 Cirurgião Dentista* 40 

01 Auxiliar de Saúde Bucal* 40 

Não tem Técnico em Saúde Bucal* 00 

01 ACS - Equipe 1* 40 

01 ACS - Equipe 2* 40 

01 ACS - Equipe 3* 40 

01 ACS - Equipe 4* 40 

01 ACS - Equipe 5* 40 

01 ACS - Equipe 6* 40 



 

           

 

 
EQUIPAMENTOS/INSUMOS PRAZO 

FALTAM VARIOS EQUIPAMENTOS: Aparelho pediátrico, ar 
condicionado na sala da farmácia na sala de vacina e outras 
salas, autoclave e geladeira da farmácia, oftalmoscópio e 
termômetro com cabo extensor.  

120 DIAS 

NÃO FALTAM INSUMOS: Apenas lamina de vidro Liza. PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

 
 

FARMÁCIA BÁSICA PRAZO 

FALTAM VARIOS MEDICAMENTOS: Alguns usuários que 
participaram da pesquisa falaram que a falta de medicamentos 
é constante. 

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

A USF não evita a incidência de direta de luz solar sobre os 
medicamentos PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

 
 

ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 

ESPECIALIDADES  Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Gastroenterologia 90 dias Não há informação precisa 

Neurologia 120 dias Não há informação precisa 

Oftalmologia 60 dias  Não há informação precisa 

Ortopedia 120 dias Não há informação precisa 

Psiquiatria Imediato Não há informação precisa 

Urologia 120 dias Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 

 
Exames Tempo Médio de espera Quantidade em espera 

Cateterismo Não há informação precisa Não há informação precisa 

Endoscopia 120 dias  Não há informação precisa 

Tomografia 30 dias Não há informação precisa 

Ressonância Magnética 120 dias Não há informação precisa 

Ultrassonografia 60 dias Não há informação precisa 

O agendamento das especialidades é feito na central de regulação 



 

           

 

 
OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 

6. PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 
DAS UNIDADES DE SAÚDE VISITADAS 

 

   Avaliação da Estrutura: 72% dos entrevistados disseram NÃO considerar a estrutura da 

unidade como boa. Problema destacado.   
 

 

 
 Avaliação da Farmácia Básica da unidade de saúde: 76% dos entrevistados disseram 

que é constante a falta de medicamento. Problema destacado.   
 
 

                  

SIM

NÃO

A unidade tem boa estrutura física?

72%

28%

SIM

NÃO

Sempre há medicamento na farmácia básica?

76%

24%



 

           

 

     
 Avaliação quanto se há material básico de trabalho para os profissionais: 61% dos 

entrevistados disseram que NÃO há material básico de trabalho. Problema destacado.   
 

 
 

 
 Avaliação quanto à marcação de consulta com dentista: 67% dos entrevistados disseram 

que conseguem marcar consulta com facilidade. Entretanto uma parcela de 33% da população diz 

encontrar dificuldades. Problema destacado.   
 
 

 
 

SIM

NÃO

Há material basico de trabalho para os profissionais?

61%

39%

SIM

NÃO

Voce tem facilidade em marcar consulta com dentista?Voce tem facilidade em marcar consulta com dentista?

NÃO 33%

SIM 67%



 

           

 

   
 Avaliação quanto ao atendimento de médicos: 51% dos entrevistados disseram que NÃO 

tem atendimento médico todos os dias. Problema destacado.  
 

 
  
 Avaliação quanto ao atendimento de dentistas: 53% dos entrevistados disseram que NÃO 

tem atendimento de dentista todos os dias. Problema destacado. 
 

 

SIM

NÃO

A unidade tem medico todos os dias?

51%

49%

SIM

NÃO

A unidade tem dentista todos os dias?

53%

47%



 

           

 

 
 Avaliação quanto à visitas do agente de saúde as residências: 65% dos entrevistados 

disseram que SIM,  o agente de saúde visita mensalmente a sua residência. Entretanto uma 

parcela de 35% da população diz não receber a visita mensal do agente de saúde. Problema 
destacado.   
  

              
 

7. ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA 
 
 
 Avaliação quanto à marcação de consulta com especialistas: 61% dos entrevistados 

disseram que encontram serias dificuldades e longas esperas. Problema destacado.   
 

 

SIM

NÃO

Voce tem facilidade em marcar consulta com dentista?O agente de saúde visita mensalmente a sua residencia?

SIM 65%

NÃO 35%

SIM

NÃO

Voce tem facilidade em marcar consultas com especialistas?

61%

39%



 

           

 

 
 Avaliação quanto à marcação de exames: 61% dos entrevistados disseram que 

encontram serias dificuldades e longas esperas. Problema destacado.   
 
 

                  
 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Verificou-se que são muitos os problemas estruturais encontrados nas unidades de saúde 

do município. Alguns problemas são crônicos e generalizados como a falta de depósito para 

resíduos sólidos, de deposito de lixo, falta de material de limpeza em todas as unidades visitadas, 

falta de insumos essenciais, de lixeiras apropriadas, de extintores, de usos compartilhados dos 

ambientes e a falta de climatização em quase todas as unidades visitadas. Há também falta de 

muitos medicamentos de médicos e dentistas.  

 

Recomendamos que os gestores dêem atenção o quanto antes a esses problemas com o 

intuito de oferecer padrões mínimos de qualidade para a atenção básica do município. 

 

Os cidadãos de Jardim anseiam pela solução dos problemas relatados que resultarão em 

um serviço de saúde de melhor qualidade para todos os usuários. As oportunidades de atuação 

governamental estão apresentadas aos gestores municipais nesse relatório. Uma gestão 

comprova que está imbuída do seu dever de servir ao público resolvendo as demandas 
apresentadas pela sociedade a quem serve. São dezenas de oportunidade que foram apontadas. 

 

SIM

NÃO

Voce tem facilidade em exames?

61%

39%



 

           

 

 
O que a sociedade fará, com o apoio do Ministério Público, é requerer uma resposta efetiva 

das autoridades locais. Outros órgãos de fiscalização e controle estão sendo comunicados da 
situação em que se encontram as unidades de saúde de Jardim. 

Reza a Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a política de 

execução descentralizada, coloca o município no centro e no seu gestor a responsabilidade de sua 
prestação. 

 
9. RECOMENDAÇÃO FINAL 

 

Recomendamos a adoção de solução para os problemas nos prazos indicados, e a 

verificação das sugestões apresentadas. Os auditores cívicos capacitados no município de Jardim, 

com a supervisão das entidades participantes, farão o acompanhamento das soluções no prazo de 
120 dias. 

Ressaltamos que todos os grupos foram bem recebidos pelas equipes das unidades, 

fornecendo total liberdade de trabalho dentro do ambiente. Verificamos também bom ambiente de 

trabalho e profissionais dedicados e envolvidos na boa prestação de atendimento por parte aos 
usuários.  

Fortaleza, 26 de Julho de 2016. 

 

 

 


