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AUDITORIA CÍVICA DA SAÚDE 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - RETORNO 
 

1. Objetivo do retorno: 

- Analisar de acordo com o relatório apresentando em OUTUBRO de 2014se houve melhorias nos achados identificados pelos auditores.  

 

2. Os auditores fizeram o retorno a todos os postos de saúde citados.Abaixo mostraremos: local, prazos e situação dos achados verificados na visita atual. 

 

CAMPINA DO TAQUARAL 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Campina do Taquaral  Unidade não possui recepção/sala de espera adequadas, necessita ampliação. 120 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Sala de Acolhimento e consultório de enfermagem são muito pequenos para o tamanho da demanda; falta 

vestuário. 
120 dias 

Pendente 

Campina do Taquaral  Sala de vacina está funcionando juntamente com a sala de procedimentos, necessita fazer separação para um 

melhor atendimento dos usuários. 
120 dias 

Pendente 

Campina do Taquaral  Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Pendente 

Campina do Taquaral  Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos) 60 dias Pendente* 

Campina do Taquaral  Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Campina do Taquaral  Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido. 30 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza  60 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Unidade não possui sala de esteril ização 90 dias Pendente* 

Campina do Taquaral  Na geladeira de insulina não pode haver presença de alimentos que são consumidos pelos profissionais; 

devem ser acondicionados em geladeiras diferentes (por questões sanitárias e técnicas)  
30 dias 

Pendente 

Campina do Taquaral  Unidade não possui sala de expurgo. 90 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;  60 dias Pendente 
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Campina do Taquaral  Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes  60 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Unidade não possui extintores de incêndio suficientes  30 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Na Unidade faltam alguns equipamentos necessários para um melhor atendimento aos usuários: máquina de 

xérox; porta-arquivos; mesa para escritório; mesa ginecológica; oxímetro de pulso; ventiladores/ar-

condicionado; fotopolimerizador; insumos de procedimentos odontológicos;  

90 dias 

Pendente 

Campina do Taquaral  A Unidade não possui máquina de lavar por isso a funcionária executa lavagem à mão.  30 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Falta instalar acesso à internet na Unidade 60 dias Pendente 

Campina do Taquaral  Não possui escala de profissionais visível. 30 dias Pendente 

 
   

OBS: Verificou-se que Unidade não funciona em imóvel próprio da prefeitura, o que dificulta a ampliação quando se trata de imóvel alugado/cedido. 

Unidade necessita de ampliação urgente pois a atual estrutura não suporta a demanda da região.  

Segundo auditores, há muitas infiltrações na Unidade e solicita -se a interdição do posto por falta de estrutura básica para o bom funcionamento. 

 

 

AFONSO PENA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Afonso Pena 

Unidade não possui sede própria, funcionando em imóvel alugado. O espaço é grande e precisa passar por 

reformas para se adequar à grande demanda URGENTEMENTE. 
120 dias 

Pendente* 

Afonso Pena Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.  30 dias Resolvido 

Afonso Pena Unidade não possui Farmácia de distribuição de medicamentos básicos, serviço funciona em outro local. 60 dias Resolvido 

Afonso Pena Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes na recepção.  60 dias Resolvido 

Afonso Pena Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente 

Afonso Pena Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Afonso Pena Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes. 60 dias Pendente 

Afonso Pena Unidade não possui extintores de incêndio suficientes. 30 dias Resolvido 

Afonso Pena Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários  30 dias Resolvido 
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Afonso Pena Geladeira de insulina fica na sala de espera podendo ser acessada por qualquer pessoa que esteja no local; 

deve ser transferida para local restrito imediatamente. 
30 dias 

Resolvido 

Afonso Pena Os aparelhos de PA não são aferidos pela prefeitura, sendo todos eles substituídos periodicamente. Necessita 

contratar empresa de aferição para se evitar gastos com aparelhos novos em tempo tão curto de uso.  
60 dias 

Resolvido 

Afonso Pena Falta na Unidade lista de Demanda Reprimida por especialidade 60 dias Resolvido 

Afonso Pena Na Unidade falta balança de 200kg 60 dias Resolvido 

    
OBS: A Unidade não possui sede própria e funciona em um imóvel alugado, logo o espaço e a disposição dos cômodos não atende à s necessidades 

de uma unidade básica de saúde. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.  

De acordo com informações da SMS esta unidade será transferida para sede própria ainda este mês.  

 

 

MARTINÓPOLIS 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Martinópolis 

Unidade não possui recepção adequada, necessita de reformas. O sistema de distribuição e de senhas é 

confuso e sem supervisão. 
120 dias 

Resolvido 

Martinópolis  Necessita substituir alguns móveis por tempo de uso 90 Resolvido 

Martinópolis  Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza  60 dias Resolvido 

Martinópolis  Há muita fiação elétrica exposta colocando em risco os profissionais e usuários. 30 dias Resolvido 

Martinópolis  Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários  30 dias Resolvido 

Martinópolis  Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Martinópolis  Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados; não possui escala de profissionais 

visível. 
60 dias 

Resolvido 
Martinópolis  Há algumas rachaduras nas paredes e infiltração. 90 dias Pendente* 

Martinópolis  Na farmácia faltam cortinas que impeçam a incidência do sol diretamente sobre medicamentos. 30 dias Resolvido 

Martinópolis  Em toda a Unidade faltam algumas lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos. 30 dias Resolvido 

Martinópolis  Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes  60 dias Resolvido 
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Martinópolis  Há bebedouro novo na Unidade que precisa ser instalado. 30 dias Resolvido 

Martinópolis  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido 

Martinópolis Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Resolvido 

Martinópolis  Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.  30 dias Resolvido 

Martinópolis  Há muitas rachaduras e infiltrações na Unidade, necessita de reforma estrutural. 90 dias Resolvido 

Martinópolis  Na Unidade faltam muitos equipamentos básicos para atendimento à população tais como: 01 computador; 

ares-condicionados; balança de 200kg.  
60 dias 

Resolvido 

Martinópolis  Faltam materiais de limpeza/higiene pessoal. 30 dias Resolvido 

Martinópolis  Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos  30 dias Resolvido 

OBS: 

 

 

VENEZA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Veneza A estrutura é l imitada e necessita de ampliação visto que o terreno da Unidade é amplo. 120 dias Pendente* 

Veneza Unidade não possui consultório com banheiro 90 dias Pendente 

Veneza Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Veneza Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados; não possui recipiente para lixo 

hospitalar; não possui escala de profissionais visível. 
60 dias 

Resolvido 

Veneza Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Veneza Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes  60 dias Resolvido 
Veneza Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido* 

Veneza Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Resolvido* 

Veneza Sanitários necessitam de porta-papel, sabonete líquido, álcool em gel. Não possuem tampas nos ralos. 30 dias Pendente 
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Veneza Segundo responsável pela Unidade, a demanda é grande, o espaço físico é pequeno e o número de 

profissionais é insuficiente para o bom atendimento.  
120 dias 

Pendente 

Veneza Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar 

(transporte) 
120 dias 

Resolvido 

Veneza Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos. 30 dias Resolvido 

    
OBS: Aguardando projeto para ampliação da Unidade  

    

 

 

CENTRAL 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Central 

Unidade não possui recepção e sala de espera adequada necessita de reformas. Há muito mofo, infi ltração e 

rachaduras; incidência de cupim no forro. 
120 dias 

Pendente* 

Central  A Unidade necessita de reformas estruturais urgentes. 120 dias Pendente* 

Central  Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido 

Central  Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados. 60 dias Resolvido 

Central  Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Central  Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes. 60 dias Pendente 

Central  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido 

Central  Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente* 

Central  Na Unidade faltam medicamentos básicos para atendimento à população. 30 dias Resolvido 

Central  Falta identificação nos materiais a serem descartados  30 dias Resolvido 

Central  Há amostras de medicamentos alocados diretamente no chão, o que contraria normas vigentes.  30 dias Resolvido 

Central  Há arquivos na área do expurgo. 30 dias Pendente* 
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Central  Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar 

(transporte) 
120 dias 

Resolvido 

Central  Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos. 30 dias Resolvido 

Central  Faltam equipamentos de EPI para o pessoal de serviços gerais  30 dias Resolvido 

Central  Para um melhor atendimento, faz-se necessária a aquisição de 02 computadores, ares -condicionados, 

substituir arquivos. 
90 dias 

Resolvido* 

    
OBS: Estrutura antiga e necessitando reformas urgentes.  

 

 

 

BORDA DO CAMPO 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Borda do Campo Unidade não possui recepção e sala de espera adequadas, necessita de reformas. 120 dias Resolvido 

Borda do Campo Na farmácia faltam cortinas, pois há incidência do sol diretamente sobre os medicamentos. 30 dias Pendente 

Borda do Campo Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza. Lixo é jogado nos 

fundos da Unidade. 
60 dias 

Resolvido 

Borda do Campo Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos) 60 dias Resolvido 

Borda do Campo Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados. 60 dias Resolvido 

Borda do Campo Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos. 60 dias Pendente* 

Borda do Campo Há muita fiação elétrica exposta colocando em risco os profissionais e usuários. 30 dias Resolvido 

Borda do Campo Unidade precisa de um almoxarifado, evitando assim que caixas de insumos fiquem nos corredores. 60 dias Resolvido 

Borda do Campo Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários  30 dias Pendente* 

Borda do Campo Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Pendente 

Borda do Campo Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente 
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Borda do Campo Banheiros não estão equipados adequadamente (falta porta -papel, sabonete líquido, l ixeiras com pedal, etc) 30 dias Resolvido 

Borda do Campo Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar 

(transporte) 
120 dias 

Resolvido 

Borda do Campo Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos. 30 dias Resolvido 

Borda do Campo Em toda a Unidade faltam ares-condicionados 60 dias Pendente 

 

 

 

 

SÃO MARCOS 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

São Marcos Unidade não possui espaço arejado, necessitando de reformas estruturais. 120 dias Resolvido 

São Marcos  Falta consultório com banheiro na Unidade 120 dias Resolvido 

São Marcos  Unidade não possui espaço insuficiente para a atividade profissional. 120 dias Resolvido 

São Marcos  Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito. 60 dias Resolvido 

São Marcos  Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

São Marcos  Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados. 60 dias Resolvido 

São Marcos  Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

São Marcos  Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos. 60 dias Pendente* 

São Marcos  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido 

São Marcos  Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente* 

São Marcos  Banheiros não estão equipados adequadamente (falta porta -papel, sabonete líquido, l ixeiras com pedal, etc) 30 dias Resolvido 
São Marcos  Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar 

(transporte) 
120 dias 

Pendente 

São Marcos  Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos. 30 dias Resolvido 
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GUATUPÊ 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Guatupê Há sanitário interditado por problemas no saneamento básico 30 dias Resolvido 

Guatupê O abrigo para resíduos sólidos e depósito para material de limpeza faltam prateleiras. 60 dias Resolvido 

Guatupê Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido 

Guatupê Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados. 60 dias Resolvido 

Guatupê Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Guatupê Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos. 60 dias Resolvido 

Guatupê Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários 30 dias Resolvido 

Guatupê Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido 

Guatupê Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Resolvido 

Guatupê Em algumas salas faltam cortinas/persianas a fim de impedir a incidência do sol  30 dias Pendente* 

Guatupê Necessita substituir muitos armários  que estão em péssimo estão de conservação. 90 dias Resolvido 

Guatupê Há fechaduras quebradas, pias inadequadas, sanitário interditado. 60 dias Resolvido 

Guatupê Unidade não possui ACD para auxiliar no atendimento dos odontólogos  90 dias Resolvido 

Guatupê Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar 

(transporte) 
120 dias 

Resolvido 

Guatupê Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos. 30 dias Resolvido 
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COTIA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Cotia 02 consultórios médicos sem identificação nas portas  30 dias Resolvido 

Cotia Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Resolvido 

Cotia Não possui cortina que impeça a incidência do sol sobre os medicamentos na farmácia 30 dias Resolvido 

Cotia Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Cotia Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido 

Cotia Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.  30 dias  Resolvido 

Cotia Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Cotia Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes  60 dias Resolvido 

Cotia Unidade não possui extintores de incêndio 30 dias Resolvido 

Cotia Há uma equipe funcionando na Unidade, porém além do espaço que é insuficiente a unidade não possui 

AGENTES DE SAÚDE.  
120 dias 

Pendente 

OBSERVAÇÕES: A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais. II- É urgente contratação de ACS para a unidade 

 

RIACHO DOCE 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Riacho Doce Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente 

Riacho Doce Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos) 60 dias Pendente 

Riacho Doce Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Pendente 
Riacho Doce Não possui sala de Acolhimento 60 dias Resolvido 

Riacho Doce Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Riacho Doce Necessita realizar pintura na Unidade 30 dias Nova pendência 
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IPÊ 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Ipê Recepção considerada pequena e inadequada  60 dias Resolvido 

Ipê Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente* 

Ipê Não possui cortina que impeça a incidência do sol sobre os medicamentos na farmácia  30 dias Resolvido 

Ipê Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Ipê Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido* 

Ipê Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.  30 dias  Resolvido 

Ipê Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Ipê Sala de Acolhimento não atende demanda 60 dias Resolvido 

Ipê Unidade não possui extintores de incêndio 30 dias Resolvido 

Ipê Abrigo para resíduos sólidos fora dos padrões recomendados  60 dias Resolvido 

Ipê Faltam mais de 12 medicamentos citados na cesta básica de medicamentos.  30 dias Pendente* 

Ipê Farmácia desorganizada não atendendo padrões do Ministério da Saúde  60 dias Resolvido 

Ipê Unidade possui 3 Odontólogos, porém não atendem ESF 30 dias Resolvido 

Ipê Falta Otoscópio 60 dias Resolvido 

Ipê Falta Oftalmonoscópio 60 dias Resolvido 

Ipê Falta Balança Eletrônica Adulto 60 dias Resolvido 

Ipê Falta Álcool  30 dias Pendente 

Ipê Falta material de limpeza 30 dias Pendente 
OBSERVAÇÕES: I - A Unidade possui sede própria e não atende às necessidades de uma unidade básica de saúde. A deficiência  estrutural é evidente 

e isso dificulta o trabalho dos profissionais. 

II A unidade possui quatro equipes ESF completas, porém foi identificado que Atendimento odontológico só em caso emergência. Afetando 

gravemente a estrutura da ESF. 
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CRISTAL 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Cristal  Recepção considerada inadequada, pequena com assentos ruins  30 dias Pendente 

Cristal  Sala de acolhimento pequena e inadequada  60 dias Pendente 

Cristal  Consultórios não possuem ventilação e pequenos  60 dias Resolvido 

Cristal  Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente 

Cristal  Não possui sala de procedimentos  120 dias Pendente 

Cristal  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º e foi considerada muito pequena. 
60 dias 

Resolvido 

Cristal  Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.  30 dias  Resolvido 

Cristal  Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 
Cristal  Não possui Sala de Reuniões  120 dias Pendente 

Cristal  Banheiro para profissionais fora dos padrões  60 dias Pendente 

Cristal  Não possui abrigo para resíduos sólidos  120 dias Pendente 
Cristal  Deposito de material de limpeza muito desorganizado 30 dias Pendente 

Cristal  Bebedouro com defeito 30 dias Resolvido 

Cristal  Unidade possui duas equipes ESF, porém apenas um odontólogo 120 dias Resolvido 
    

OBSERVAÇÕES: I - A Unidade possui sede própria e não atende às necessidades de uma unidade básica de saúde. A deficiência estrutural é evidente 

e isso dificulta o trabalho dos profissionais.  
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CAIC 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

CAIC Sala de acolhimento pequena e inadequada  60 dias Resolvido 

CAIC Consultórios não possuem ventilação e foram considerados pequenos  60 dias Resolvido 

CAIC Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente 

CAIC Sala de Curativo considera Ruim 60 dias Resolvido 

CAIC Sala de Vacina considerada Ruim 60 dias Resolvido 

CAIC Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º e foi considerada muito pequena  
60 dias 

Resolvido 

CAIC Sanitários para usuários considerado ruins  60 dias Resolvido 

CAIC Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

CAIC Não possui rampa de acesso 60 dias Pendente 

CAIC Os espaços não são arejados e claros 120 dias Resolvido 

CAIC Necessita de pintura 30 dias Nova pendência 
OBSERVAÇÕES: Unidade é antiga e funciona junto com uma unidade Escolar; apresenta mudanças visíveis como limpeza e organização. Criou sala  

para acolhimento com cadeiras, TV, café e quadro informativo importantes na entrada da unidade. Salas estão iluminadas porém não possuem ar 

condicionado e não possui acessibilidade. Banheiros limpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELINO 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Marcelino Recepção considerada inadequada 30 dias Pendente 

Marcelino Não possui Sala de acolhimento 60 dias Pendente 

Marcelino Não possui Sala de Espera 60 dias Pendente 

Marcelino Não possui Consultório de Enfermagem  60 dias Pendente 

Marcelino Não possui Sala de Curativos  60 dias Pendente 

Marcelino Não possui Sala de Procedimentos  60 dias Pendente 

Marcelino Consultórios não possuem ventilação e são pequenos  60 dias Pendente 

Marcelino Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente 

Marcelino Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º e foi considerada muito pequena  
60 dias 

Pendente 

Marcelino Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.  30 dias  Resolvido 

Marcelino Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Marcelino Não possui Sala de Reuniões  120 dias Pendente 

Marcelino Banheiro para profissionais fora dos padrões  60 dias Resolvido 

Marcelino Deposito de material de limpeza na Cozinha 30 dias Resolvido 

Marcelino Não possui abrigo para resíduos sólidos  120 dias Resolvido 

Marcelino Deposito de material de limpeza muito desorganizado 30 dias Resolvido 

Marcelino Não possui Bebedouro 30 dias Pendente 

Marcelino A unidade não possui Rede de Esgoto e Água potável  30 dias Pendente 

Marcelino  Unidade possui uma equipe ESF incompleta, sendo que não possui nenhum Agente Comunitário de Saúde 120 dias Pendente 
OBSERVAÇÕES: A Estrutura da unidade foi considerada muito ruim. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.  
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BRAGA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Braga Faltam placas indicativas por área  30 dias Resolvido 

Braga Faltam Armários 60 dias Resolvido 

Braga Máquina de esteril ização não atende demanda 60 dias Resolvido 

Braga Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º 
60 dias 

Resolvido 

Braga Falta Estetoscópio Infantil            60 dias Resolvido 

Braga Oftalmonoscópio 60 dias Resolvido 

Braga Deposito de material de limpeza na Cozinha 30 dias Resolvido 

Braga Não possui abrigo para resíduos sólidos  120 dias Resolvido 

Braga Deposito de material de limpeza muito desorganizado 30 dias Resolvido 

Braga Não possui Bebedouro 30 dias Resolvido 

Braga A unidade não possui Rede de Esgoto e Água potável  30 dias Resolvido 

Braga  Unidade possui uma equipe ESF incompleta, sendo que possui apenas um Agente Comunitário de Saúde 120 dias Pendente 

    
OBSERVAÇÕES: I - A Unidade possui sede própria e sua estrutura foi considerada boa. Porém se faz necessário investir na ESF contratando mais 

Agentes Comunitários de Saúde 
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MORADIAS TREVISAN 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Trevisan Recepção considerada boa, porém sem ventilação 30 dias Resolvido 

Trevisan Sala de acolhimento pequena e inadequada  60 dias Pendente 
Trevisan Consultórios estão ruins, paredes adaptadas   60 dias Pendente 

Trevisan Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente 

Trevisan Não possui sala de procedimentos  120 dias Pendente 

Trevisan Unidade não possui acessibilidade 60 dias Pendente 

Trevisan Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º e foi considerada muito pequena e falta prateleiras 
60 dias 

Resolvido 

Trevisan Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.  30 dias  Pendente 

Trevisan Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Trevisan Não possui Sala de Reuniões  60 dias Pendente 

Trevisan Banheiros sem adaptações para portadores de deficientes ou locomoção   60 dias Pendente 

Trevisan Não possui abrigo para resíduos sólidos  120 dias Pendente 

Trevisan Deposito de material de limpeza dentro da cozinha  30 dias Pendente 

Trevisan  Unidade possui duas equipes ESF, porém existe um déficit de ACS 120 dias Pendente 

 

OBS: 
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XINGU 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Xingu Não possui Sala de acolhimento 60 dias Pendente* 

Xingu Não possui Sala de Espera 60 dias Pendente* 
Xingu Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente 

Xingu Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º  
60 dias 

Pendente 

Xingu Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.  30 dias  Resolvido 

Xingu Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido* 

Xingu Não possui Sala de Reuniões  120 dias Pendente 

Xingu Não possui Deposito de material de limpeza  30 dias Pendente 

Xingu Não possui abrigo para resíduos sólidos  120 dias Resolvido 

Xingu Falta material de limpeza 30 dias Resolvido 

Xingu  Unidade possui três equipes ESF incompletas, sendo que faltam Agente Comunitário de Saúde 120 dias Resolvido 

    

OBS: Ainda faltam muitas lixeiras com pedal a serem instaladas na Unidade. Sala de curativo falta mais privacidade  
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FAXINA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Faxina Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários  30 dias Pendente 

Faxina Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente 

Faxina Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Pendente 

Faxina Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Faxina Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Faxina Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.  30 dias Resolvido 

Faxina Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza 60 dias Resolvido 

Faxina Unidade não possui sala de expurgo. 90 dias Resolvido 

Faxina Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;  60 dias Resolvido 

Faxina Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes  60 dias Pendente 

Faxina Unidade não possui extintores de incêndio suficientes  30 dias Pendente* 

Faxina Faltam ventiladores/ar-condicionado; fotopolimerizador; insumos de procedimentos odontológicos; 60 dias Resolvido 

 

OBS: Ainda faltam extintores e outros estão com prazo de validade vencido 
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CÓRREGO FUNDO 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Córrego Fundo O abrigo para resíduos sólidos e depósito para material de limpeza faltam prateleiras. 60 dias Resolvido 

Córrego Fundo Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Córrego Fundo Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados. 60 dias Pendente 

Córrego Fundo Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Córrego Fundo Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos. 60 dias Pendente 

Córrego Fundo Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários 30 dias Resolvido* 

Córrego Fundo Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Pendente 

Córrego Fundo Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Pendente 

Córrego Fundo Na Unidade falta agente comunitário de saúde e enfermeiro. A unidade só atende (segunda, quarta e sexta). 

A equipe é remanejada para atender outro bairro. 
90 dias 

Pendente 

Córrego Fundo Possui apenas um odontólogo que trabalha apenas 20 horas por semana. Pois também é remanejado para 

outro bairro. 
90 dias 

Resolvido 

Córrego Fundo Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos. 30 dias Resolvido 

Córrego Fundo Faltam extintores 90 dias Nova pendência 

Córrego Fundo *Bebedouro não funciona 60 dias Nova pendência 

OBS: 
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CONTENDA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Contenda Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação. 120 dias Resolvido 

Contenda Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido 

Contenda Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados. 60 dias Resolvido 

Contenda Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Contenda Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos. 60 dias Resolvido 

Contenda Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários 30 dias Resolvido 

Contenda Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido 

Contenda Sala de vacina não possui ar-condicionado 60 dias Resolvido 

Contenda Na Unidade falta pelo menos 04 ACS para atender a demanda de usuários. 90 dias Pendente 

Contenda Há apenas 01 auto-clave porém esta não atende demanda. Não tem lanterna clínica. 60 dias Resolvido 

Contenda Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos. 30 dias Resolvido 

Contenda Faltam vacinas 30 dias Nova pendência 

Contenda Faltam extintores 60 dias Nova pendência 

OBS: 
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CIDADE JARDINS 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Cidade Jardins Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação. 120 dias Pendente 

Cidade Jardins  Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente 

Cidade Jardins Não há sala de atendimento por isso é feito no corredor  120 dias Pendente 

Cidade Jardins Vacina/Curativo/Inalação são feitos na mesma sala 60 dias Pendente 

Cidade Jardins Caixas de medicamentos são armazenados no chão 30 dias Resolvido 

Cidade Jardins Unidade possui apenas 01 sanitário para profissionais e usuários  90 dias Pendente 

Cidade Jardins  Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Cidade Jardins  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido* 
Cidade Jardins  Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Cidade Jardins Almoxarife não está organizado 30 dias Resolvido 

Cidade Jardins  Na Unidade falta pelo menos 10 ACS para atender a demanda de usuários. 30 dias Pendente* 
Cidade Jardins Unidade não possui autoclave 60 dias Resolvido 

Cidade Jardins  As equipes cobrem duas regiões sem cadastro: Boneca do Iguaçu e Santos Dumont II. Estratégia precisa ser 

revista para comportar áreas descobertas. 
120 dias 

Pendente 

Cidade Jardins  Falta material de limpeza. 30 dias Pendente 

Cidade Jardins Falta vacina ABCG 30 dias Nova pendência 

OBS:Segundo informações dos profissionais, faltam pelo menos 20 ACS para comportar a demanda da região. 
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MURICI 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Murici  Unidade não possui sala de vacinas, curativos e procedimentos separados. 90 dias Resolvido 

Murici  Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente* 

Murici  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Pendente* 

Murici  Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido 

Murici  Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Lixeiras 

Murici  Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.  30 dias Pendente 

Murici  Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;  60 dias Resolvido 

Murici  Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes. 60 dias Resolvido 

Murici  A unidade não tem controle sobre o número cadastras por não ter agentes comunitários de saúde. 60 dias Pendente 

Murici  Falta segurança durante o dia. 30 dias Resolvido 

Murici  Segundo usuários os agentes de saúde da região não fazem visitas mensais às residências, logo, os usuários 

não os conhecem; 
60 dias 

Pendente 

Murici  Não possui escala de profissionais visível. 30 dias Resolvido 

OBS:Em frente à Unidade a rua não é asfaltada e isso dificulta a limpeza permanente do posto 
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CAMPO LARGO DA ROSEIRA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Campo Largo da Roseira Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação. 120 dias Pendente* 

Campo Largo da Roseira  Unidade não possui sala de acolhimento. 90 dias Pendente* 

Campo Largo da Roseira  Consultório de enfermagem, sala de procedimento e sala de curativos funcionam em sala única. Necessita 

urgente desmembramento. 
90 dias 

Pendente* 

Campo Largo da Roseira  Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente 

Campo Largo da Roseira  Unidade não possui abrigo para resíduos sólido. 30 dias Pendente 

Campo Largo da Roseira  Unidade não possui consultório com sanitário 60 dias Pendente* 

Campo Largo da Roseira  Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Resolvido* 

Campo Largo da Roseira  Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Resolvido 

Campo Largo da Roseira  Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.  30 dias  Resolvido 

Campo Largo da Roseira  Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Campo Largo da Roseira  Espaço físico inadequado, improvisado e mal adaptado de acordo com a necessidade. 120 dias Pendente* 

Campo Largo da Roseira  Faltam alguns medicamentos na farmácia. 30 dias Resolvido 

Campo Largo da Roseira  Falta material básico de trabalho para os profissionais. 30 dias Resolvido 

Campo largo da Roseira Há apenas uma equipe para atender a demanda mas  necessitaria de pelo menos 3 equipes  60 dias Pendente 

OBS: 
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MALHADA 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Malhada Unidade necessita de reforma e ampliação urgente 120 dias Pendente 

Malhada Cozinha, estoque de produtos (inclusive os de limpeza), vestuário e almoxarifado funcionam todos no 

mesmo ambiente.  
120 dias 

Pendente 

Malhada Sala de procedimento, acolhimento, enfermagem e sala de curativos funcionam em sala única. Necessita 

urgente desmembramento. 
120 dias 

Pendente 

Malhada Apesar de boas condições, os banheiros são compartilhados por homens e mulheres. 60 dias Pendente 

Malhada Por falta de espaço, vários objetos são guardados na sala de odontologia, como biombo e cadeiras de rodas. 120 dias Pendente 

Malhada Não há uma sala própria para o coordenador que trabalha no mesmo local da farmácia. 60 dias Pendente 

Malhada Sala de vacina não possui ar-condicionado 30 dias Pendente 

Malhada Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura 

ambiente em 25º. 
60 dias 

Pendente 

Malhada Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)  60 dias Pendente 

Malhada Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos  30 dias Resolvido 

Malhada Extintores de incêndio não se ficam em locais apropriados  30 dias Pendente 

Malhada Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza  60 dias Pendente 

Malhada Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;  60 dias Resolvido 

Malhada Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes  60 dias Pendente 

Malhada Na Unidade falta: Mesa para exame ginecológico; termômetro clínico e com cabo extensor ou linear. 60 dias Resolvido 

Malhada Não possui escala de profissionais visível. 30 dias Resolvido 

OBS: 
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CASTELHANO 

Posto de Saúde Achados Prazo Situação 

Castelhano Segundo usuários há dentista apenas 01 vez a cada 15 dias  60 dias Resolvido 

Castelhano Não tem telefone nem internet; estrutura precária  60 dias Pendente 

Castelhano Na UBS não tem coordenador. É a zeladora que faz esse papel  30 dias Pendente 

Castelhano Unidade suja com manutenção deficiente 30 dias Pendente 

Castelhano Faltam medicamentos 30 dias Pendente 

Castelhano Há muita demora na entrega de exames laboratoriais  90 dias Pendente 

Castelhano Não tem balança para adultos 30 dias Nova pendência 

Castelhano Não possui ACS 60 dias Nova pendência 

    

OBS: Unidade funciona terça, quarta e quintas das 9h15 às 15h 
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AVALIAÇÃO DAS VISITAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OUTRAS OBSERVAÇÕES  

 

 

Em retorno realizado nas Unidades de Saúde de São José dos Pinhais nos dias 09 e 10 de abril de 2015, os auditores cívicos da sociedade civil 

organizada constataram muitas melhorias em relação às condições encontradas durante a primeira visita em Outubro de 2014. 

Essas melhorias se devem à atenção que os gestores locais deram ao relatório apresentado, mobilizando os coordenadores das unidades e se 

prontificando a realizar melhorias nas estruturas, nos atendimentos e nas logísticas; com isso constatamos muitos usuários sa tisfeitos com a 

melhora, pequena mas significativa, e profissionais mais interessados em seu ofício haja visto a percepção em ver sua categoria sendo consultada, 

motivada e sua unidade sendo alvo de transformação. 

 

(*) Alguns problemas estruturais ainda persistem pois temos ciência de que são problemas advindos de muitos anos de descaso e falta de gestão 

para com tal política pública, logo são problemas que serão resolvidos a médio e longo prazo. Alguns desses casos referem-se a reforma e ampliação 

das estruturas bem como aquisição de equipamentos que requerem licitação para que se cumpra a lei 8.666; tais processos estão em análise e 

outros em andamento segundo a representante da SMS e, tão logo seja dado prosseguimento gradativo, a SMS se compromete a informar a 

sociedade para que sejam todos acompanhados e fiscalizados. 

 

Vale ressaltar a cordialidade e prestatividade dos profissionais que acompanharam as equipes, permitindo acesso a todos as sa las de cada unidade. 

 

São José dos Pinhais, 10 de Abril de 2015 

 

 

_______________________________                          _________________________________      _________________________________ 

                    Diego Ramalho                                                                       Jamil D’Ávila                                                       Gláucio R. Dias 

                    Diretor IFC                            Secr. Geral da Força Sindical                     Coord. Comunic. Imprensa Forca Sindical 


