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Resumo 

Este estudo tem por objetivo propor um plano de intervenção para aumentar a procura da população 

masculina aos serviços de saúde. O interesse ao estudar este assunto surgiu da necessidade de 

melhorias na Atenção Básica, com base em observações durante atividades de assistência a uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS), no município de Barras, Piauí, onde observou-se a escassez de 

homens durante a rotina de atendimentos. Para tanto, buscou-se identificar recursos hospitalares 

disponíveis na UBS e serviços de atenção básica à saúde prestados no município, apontar estratégias 

para estimular homens buscarem os serviços de saúde, buscando a melhoria da qualidade de vida da 

população masculina local. Os resultados evidenciaram que essas estratégias possibilitam manter um 

serviço humanizado, qualidade no atendimento e o desenvolvimento e capacitação dos profissionais de 

saúde. Conclui-se que com as novas práticas os profissionais de enfermagem atuam como agentes de 

transformação no fortalecimento dos serviços SUS e atenção às diretrizes da PNAISH. Além disso, 

fica evidente que o trabalho em equipe é essencial para o desenvolvimento de boas práticas de atenção 

básica a saúde da população, não só masculina, mas de um modo geral. 

 

Palavras-chave: Saúde do homem. Atenção básica. Serviços de saúde. 

 

Abstract 

This study aims to propose an intervention plan to increase the demand of the male population for 

health services. The interest in studying this subject arose from the need for improvements in Primary 

Care, based on observations during care activities at a Basic Health Unit (BHU), in the municipality of 

Barras, Piauí, where there was a shortage of men during the routine of care. Therefore, we sought to 

identify hospital resources available at BHU and primary health care services provided in the 

municipality,  point out strategies to encourage men to seek health services, seeking to improve the 

quality of life of the local male population. The results showed that these strategies make it possible to 

maintain a humanized service, quality service and the development and training of health 

professionals. It is concluded that with the new practices, nursing professionals act as transformation 

agents in the strengthening of SUS services and attention to PNAISH guidelines. In addition, it is 

evident that teamwork is essential for the development of good primary health care practices for the 

population, not only male, but generally 
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Introdução 

 

No Brasil, a construção da “saúde masculina” como alvo de políticas e de pesquisas é 

recente; sua promoção continua sendo um desafio aos serviços de Atenção Primária à Saúde 

(APS). A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (BRASIL, 2008) destaca 

que homens podem apresentar mais riscos e morrem mais precocemente que mulheres, mas 

recorrem significativamente menos aos serviços de saúde, particularmente de APS.  

Segundo a referida Política, a saúde masculina deve ser promovida em consonância com 

as diretrizes nacionais para o Sistema Único de Saúde (SUS), que conferem lugar central e 

ordenador à APS e Estratégia Saúde da Família (SOUZA et al., 2015). 

Na literatura específica, quando se busca refletir acerca da temática "homem e saúde", 

algumas considerações fundamentais destacam-se: em geral, homens padecem mais de 

condições severas e crônicas de saúde que as mulheres; morrem mais que elas pelas principais 

causas de morte (CORDEIRO et al., 2014). 

Como possíveis causas de morte apontam-se os fatores socioculturais referentes à 

construção da subjetividade masculina, bem como a injustiça distributiva em razão da 

ausência de equidade no atendimento das precisões de saúde. Tal quadro sugere provável 

assimetria nas políticas de saúde em relação ao homem, reincidindo em atenção precária nos 

serviços de saúde (SOUSA et al., 2014). 

Em relação à mortalidade, na faixa etária entre 20 e 59 anos, as principais causas de 

óbito no Brasil foram: causas externas, doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças 

do aparelho digestivo. Os homens morrem em situações de acidentes e violência, levando-os à 

morte prematura, não havendo tempo para o adoecimento, como ocorre com as mulheres, que 

morrem por neoplasia, doenças do sangue, doenças endócrinas, dentre outras (BERTOLINI; 

SIMONETTI, 2014). 

Os homens, portanto, apresentam maior predisposição e vulnerabilidade a adquirir 

doenças em relação às mulheres, decorrente da maior exposição a fatores de riscos 

comportamentais e culturais permeados pelos estereótipos de gênero, que desvalorizam as 

práticas de prevenção e de cuidados com a saúde, elevando a vulnerabilidade aos agravos, em 

consequência da não procura pelos serviços (ALBUQUERQUE et al., 2014).  



A população masculina está distante dos espaços e ações de saúde, sobretudo aquelas 

oferecidas no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS); sendo que entre as razões alegadas 

para frequentar pouco o serviço de saúde destaca-se o fato de sentir-se saudável. Outra 

questão, diz respeito à incompatibilidade entre o horário do trabalho e o expediente da 

Unidade de Saúde (JESUS et al.,2014). 

Assim, para reorientar os serviços de saúde no sentido da promoção, proteção, 

prevenção e reabilitação da saúde masculina o Ministério da Saúde (MS) sustenta-se na 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) que é alinhada à Política 

Nacional da Atenção Básica (PNAB) associada à Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 

juntas fundamentam-se na humanização das práticas de saúde para considerar a singularidade, 

o meio sócio cultural do usuário e fortalecer as ações e serviços em redes de cuidados da 

saúde (PEREIRA; NERY, 2014) 

Neste contexto, a problemática sustenta-se na questão norteadora: qual a proposta de 

intervenção necessária para incentivar a população masculina a procurar mais os serviços de 

saúde? Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo, a elaboração de uma proposta de 

intervenção que vise incentivar a procura da população masculinaaos serviços de saúde, do 

Município de Barras –Piauí. 

O interesse pelo tema surgiu devido o acompanhamento das famílias na ESF, em 

especial ao realizar uma ação NOVEMBRO AZUL. Ocasião na qual se observou o não 

comparecimento do grupo alvo, devido poucos homens participarem da ação, surgindo assim 

a ideia de intervir sobre o problema, o qual tem relevância acadêmica a partir do momento 

que se pretende evidenciar contribuição do profissional de enfermagem no combate a esta 

redução da polução masculina na busca aos serviços de saúde na região. 

Vale citar que esta proposta se esmera em alertar sobre a prevenção ao câncer de 

próstata e a convidar os homens a cuidarem mais da própria saúde em geral, desde a 

alimentação e prática de atividades físicas até às consultas regulares, como checagem de 

níveis de glicemia ou pressão arterial. 

 

Proposta de Intervenção: incentivo a promoção e manutenção da saúde masculina 

 

Trata-se de uma proposta de Projeto de Intervenção que foi realizado após um 

diagnóstico  situacional na área de estudo onde foi identificado como ponto crítico a não 

procura dos usuários do sexo masculino nos atendimentos realizados na Unidade Básica de 

Saúde. 



Após a revisão de literatura, foram observados pontos de acordo com a prática diária na 

área de estudo, Unidade Básica de Saúde (UBS) São Cristóvão, bairro centro do município de 

Barras-PI, para obtenção da proposta de intervenção. Para tanto, o instrumento de coleta de 

dados aplicado foi o questionário situacional da UBS (ver anexo). 

A intervenção será desenvolvida em etapas detalhadas e específicas conforme o método 

do Planejamento Estratégico Situacional (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). As ações 

foram pensadas de acordo com a baixa procura de homens na referida Unidade de Saúde por 

atendimento, informações e manutenção de sua saúde.  

 

UBS São Cristóvão 

 

A Unidade Básica de Saúde, objeto desta proposta, está localizada na zona urbana do 

município de Barras, estado do Piauí, bairro central São Cristóvão, estrada asfaltada. Tendo 

em suas proximidades: praças, igrejas, escolas, parques.  

A estrutura física possui: instalação elétrica, água encanada, sanitários exclusivos para 

funcionários e para pacientes/acompanhantes, local de convivência dos funcionários como 

copa, cozinha, local de descanso, climatização, almoxarifado e sala de estocagem/ 

dispensação de medicamentos, expurgo, deposito para materiais contaminados como resíduos 

biológicos; e recepção bem identificada para a população.  

Ressalta-se existência de condições satisfatórias como rampas e banheiros com 

acessibilidade ou para pessoas com necessidades especiais. Em se tratando de consultórios, a 

UBS cona com odontológico e médico, ambos com condições necessárias ao atendimento; de 

atendimento para enfermagem; local de acolhimento ou atendimento psicológico e para 

serviço social.  

Também possui salas de vacinas; de refrigeradores e termômetros; de ambiente para 

preservação medicamentos termosensíveis; de inalação com equipamentos necessários ao 

atendimento; de esterilização materiais; de observação, coleta procedimentos; e sala de 

atividades coletivas. 

Salienta-se que possui local para a prática de atividades físicas voltadapara população 

com supervisão de profissional habilitado; sala destinada a reuniões e ações educativas. 

Entretanto, vale citar que, na UBS ou município, não existe coleta especializada em resíduos 

de serviços de saúde ou depósito para material coletado separados dos resíduos comuns. 

 

Profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde 



 

Os dados relatam que a referida UBS tem em seu quadro funcional os seguintes 

profissionais de saúde:  

Médicos (1-2)atendimento geral e cirurgião-dentista;  

Enfermeiros; nutricionistas;assistentes sociais; educadores físicos (1-2);  

Fisioterapeuta; psicólogo; fonoaudiólogo (1);  

Agente comunitário saúde (4-5);  

Técnicos auxiliares enfermagem; técnico farmácia (1-2);   

Auxiliares serviços gerais e outros (2-5).  

Especifica-se nas visitas domiciliares os profissionais, frequentemente, atuantes junto às 

famílias são: médico, enfermeiro, técnico enfermagem e agente comunitário de saúde. 

 

Serviços  e Resolutibilidade de problemas atendidos na UBS 

 

Os resultados evidenciam existir no referido município, na prestação dos serviços para 

resolutibilidade dos problemas apontados no atendimento na UBS, os sistemas públicos e 

privadosde apoio diagnóstico como laboratórios de exames e de imagem; de apoio terapêutico 

como clínica de reabilitação; de assistência farmacêutica como farmácia básica; e hospitalar 

de referência.  

Além disso, possui serviço de transporte em saúde; oferta de cirurgia ambulatorial; e 

serviços hospitalares de nível primário, secundário e terciário para cuidados aos traumas na 

atenção às urgências e emergências.  

Ressalta-se serviço especializado em atendimento a pacientes com doenças 

cardiovasculares; entretanto, em casos de complicações nestes pacientes, não existe local 

(hospital) que oferte atendimento mais complexo, encaminhando-os para Teresina. Também, 

conta com o serviço especializado em atendimento aos diabéticos e, em casos de 

complicações, existe o Hospital Leônidas Melo, com atendimento complexo. 

Dados epidemiológicos na região apontam que 90% dos casos de doença estão 

relacionados a ingestão de água ou alimentos contaminados, sendo os mais acometidos as 

crianças e jovens de 1 a 19 anos. Embora haja articulação entre pontos de atenção à saúde e 

territórios sanitários (secundários e microrregião; terciários e macrorregião). Quanto à saúde 

do homem, casos de hepatite B, em 68% dos casos acometem jovens de 20 a 49 anos, com 

causas relacionadas, principalmente, às relações sexuais sem proteção e uso de drogas. 



 Salienta-se que a ESF, realiza ações sobre prevenção ao câncer de próstata, palestras 

aos homens e familiares sobre cuidados pessoais com a saúde. Em geral, nas consultas 

regulares, evidencia-se poucos homens comparecerem, embora a UBS não utiliza prontuário 

eletrônico. 

Em relação situação de saúde do homem na UBS do São Cristóvão, o relatório aponta: 

487 total homens; (23) fumantes; (140) hipertensos; (93) diabéticos. Sendo que a faixa etária 

que mais procura a ESF (40-65); e quantidade de homens que busca atendimento de médico e 

enfermagem por mês (53), menos da metade do total. 

 

Intervenção para melhoria do acesso masculino às consultas de enfermagem 

 

O Perfil  da Morbidade masculina no Brasil (BRASIL, 2018),  revela que o fator de 

maior índice de mortes masculinas no país compreende os cânceres de próstata, fígado, 

pulmonar e pele. Acredita-se isto ocorra devido receio do homem ao exame de próstata, ter 

vício do álcool e ou cigarro, e se expor mais no trabalho ao sol (GOMES; NASCIMENTO; 

ARAUJO, 2007). 

Percebe-se que,no município de Barras, os motivos pelos quais os homens buscam 

menos os serviços de saúde, não se respaldam na falta de UBS ou de recursos e serviços 

especializados. Relata-se que o município possui 26 estabelecimentos de saúde, sendo o mais 

novo referência na região, e que o demonstrativo dos percentuais por mortalidade hospitalar 

por doenças infecciosas e parasitárias por faixa etária apontou maior incidência somente após 

os 50 anos (CIDADE BRASIL, 2019). 

Vale lembrar importância da estratégia “Saúde do homem, paternidade e cuidado”, 

positivamente atuante no estado do Piauí, evidenciando que a paternidade é a principal porta 

de entrada do homem na UBS, visto que quase 90% dos participantes das consultas pré-natal 

com parceiras, motivaram cuidar melhor da saúde (PORTAL DA CIDADE, 2018). 

Diante do pouco comparecimento da população masculina aos serviços e cuidados à 

saúde, visto que a quantidade de homens que busca atendimento médico e de enfermagem por 

mês é menos da metade do total, segue proposta de intervenção para esta realidade, na 

melhoria do acesso às consultas de enfermagem na UBS. 

 

Plano Operativo 

 



A intervenção que se pretende implantar pode ser observada nos quadros abaixo, que 

trazem as situações problema, os objetivos da atividade, as metas e prazos de cada uma das 

atividades e as ações ou estratégias necessárias com seus respectivos responsáveis. 

 

Quadro 1 - Desconhecimento da equipe de saúde sobre a prevenção da saúde do homem 

Desconhecimento da equipe de saúde sobre a prevenção da saúde do homem 

Ações/estratégias Reuniões de capacitação dos membros da equipe de saúde 

Objetivos  
Capacitar a equipe de saúde através da educação permanente, visando a 

importância de ações preventivas 

Metas/prazos Um mês 

Responsáveis  Médico(a) e Enfermeiro(a) devidamente capacitado 

Recursos Material didático, data show, notebook 

Resultados esperados 
Equipe de saúde capaz de orientar os indivíduos do sexo masculino a 

respeito da importância da prevenção na sua saúde 

 

 

Quadro 2 - Baixa procura dos homens pelos serviços de saúde 

Baixa procura dos homens pelos serviços de saúde  

Ações/estratégias 

Busca ativa na comunidade e promoção de informação 

Propor a consulta casalada 

Objetivos  
Participação ativa  dos homens nas atividades de promoção à saúde na 

UBS e acompanhamento permanente  

Metas/prazos Permanente  

Responsáveis  ACS 

Recursos 
Fichas para cadastro, prontuários, divulgação por rádio comunitária, 

elaboração de cartazes e informativos 

Resultados esperados Aumento do percentual da população masculina acompanhada pela UBS 

 

 

Quadro 3 - Desconhecimento dos usuários sobre a promoção da saúde masculina 

Desconhecimento dos usuários sobre a promoção da saúde masculina 



Ações/estratégias 
Consultas e visitas domiciliares, distribuição de panfletos 

educativos e cartazes informativos 

Objetivos  
Facilitar o conhecimento do público masculino sobre a importância 

da promoção da saúde do homem 

Metas/prazos Permanente 

Responsáveis  Toda equipe ESF 

Recursos Panfletos, cartazes, quadro de avisos e convites 

Resultados 

esperados 

Inclusão social, desmistificação e a quebra do preconceito, resultado 

em procura masculina e aumento gradual da população em geral 

 

 

Quadro 4 - Falta de programas específicos voltados para a saúde do homem 

Falta de programas específicos voltados para a saúde do homem 

Ações/estratégias 
Implantação no calendário de dias específicos para atendimento à 

saúde do homem 

Objetivos  Ampliar a oferta de programas específicos para a saúde do homem 

Metas/prazos Anualmente  

Responsáveis  Toda equipe ESF 

Recursos Confecção do calendário da saúde masculina, divulgação na UBS 

Resultados 

esperados 

Inclusão social, desmistificação e a quebra do preconceito, resultado 

em procura masculina a UBS 

 

 

Considerações Finais  

 

Este estudo descreve uma proposta de intervenção para o aumento da procura da 

população masculina aos serviços de saúde em uma Unidade Básica de Saúde, do município 

de Barras-PI. Esta proposta foi elaborada após a realização de um diagnóstico situacional na 

área de estudo onde foi observado o baixo número de comparecimento de usuários do sexo 

masculino. 

De acordo com as evidencias de práticas diárias, a rotina dos indivíduos do sexo 

masculino na sociedade acaba contribuindo com a fragilização ou afastamento dos homens 



nas questões de autoconhecimento e na busca pelos serviços de saúde, seja pela organização 

destes serviços, que não se adequam a atividade laboral da clientela masculina, seja pelo 

habito cultural de o homem ser visto com um ser “indestrutível”, que é forte e não adoece. 

É importante reconhecer que esse grupo necessita de ações educativas em saúde, tendo 

em vista que eles apresentam as taxas mais elevadas de mortalidade, quando se comparado as 

mulheres. 

Essas estratégias possibilitam manter um serviço humanizado, otimizar qualidade no 

atendimento e o desenvolvimento e capacitação dos profissionais, e tem intuito de 

desenvolver ações que venham promover o aumento na adesão dos usuários do sexo 

masculino na UBS do Bairro São Cristóvão em Barras, Piauí, com finalidade de assumirem o 

papel de protagonistas no processo de cuidado de sua saúde. 

Por fim, é importante ressaltar que esse projeto se compõe como um multiplicador de 

ideias e que seja o ponto de partida para uma profunda mudança de paradigmas dentro de um 

contexto local. 
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ANEXO 

 
QUESTIONÁRIO SITUACIONAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 

NOME DA UBS: SÃO CRISTÓVÃO 

1. ESTADO: PIAUÍ 

2. MUNICÍPIO: BARRAS 

3. NOME DA UNIDADE BÁSICA: SÃO CRISTÓVÃO 

4. ZONA: URBANA ( X ) RURAL (   ) 

5. BAIRRO: CENTRO                                CEP:64100000 

CARACTERIZAÇÃO DAS PROXIMIDADES DA UNIDADE BÁSICA OU 

LOCAL DE TRABALHO: 

Indique locais próximos da sua UBS ou local de trabalho que podem contribuir para a 

promoção da atenção primaria em saúde. Exemplos: praças, igrejas, escolas, parques e etc. 

QUADRA DA ESCOLA TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO 

CRISTÓVÃO ONDE É REALIZADO PALESTRAS EDUCATIVAS COMO: HÁBITOS 

ALIMENTARES, IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES FISICAS DENTRE OUTROS. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-barras.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-barras.html
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GOMES,+ROMEU
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NASCIMENTO,+ELAINE+FERREIRA+DO
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6. ACESSO A UNIDADE BÁSICA: 

TRANSPORTE PÚBLICO (   ) QUAL?  

TRANSPORTE PRÓPRIO ( X ), QUAL ? MOTO 

7.  EXISTE INSTALAÇÃO ELETRICA: SIM ( X)   NÃO  (   ) 8.

 EXISTE ÁGUA ENCANADA: SIM (X)    NÃO  (   ) 

9. EXISTE SANITÁRIOS EXCLUSIVOS PARA FUNCIONÁRIOS:  

SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

10. EXISTE LOCAL DE CONVIVÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS COMO COPA, 

COZINHA OU LOCAL DE DESCANSO:    SIM ( X  )     NÃO  (   ); QUAL: 

COZINHA 

11. EXISTE SANITÁRIOS PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES:  

SIM ( X )     NÃO  (   ) 

12. EXISTE CLIMATIZAÇÃO DA UBS OU LOCAL DE TRABALHO:   

SIM (  X )     NÃO  (   ) QUAL: (exemplo: ar-condicionado, ventilador, exaustor) 

VENTILADORES E AR-CONDICIONADO 

13. A RECEPÇÃO É BEM IDENTIFICADA PARA A POPULAÇÃO:  

SIM ( X )     NÃO  (   ) 

14. SE EXISTE RECEPÇÃO, DE ZERO A TRÊS, ONDE ZERO É MUITO RUIM E 

TRÊS É EXCELENTE, QUAL NOTA VOCÊ DARIA AO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO E DE INFORMAÇÕES DA RECEPÇÃO DA UBS? 2 

15. EXISTEM CONDIÇÕES SATISFATÓRAS COMO RAMPAS E BANHEIROS COM 

ACESSIBILIDADE OU PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS: SIM (X)     NÃO (   ) 

16. POSSUI ALMOXARIFADO: SIM (X)    NÃO  (   ) 

17. POSSUI SALA DE ESTOGEM/ SALA DE DISPENSAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS:  SIM (  X )     NÃO  (   ) 

18. POSSUI CONSULTORIO ODONTOLOGICO: SIM (  X )  NÃO  (   ); QUANTOS? 

1 

19. O CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO POSSUI AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

(MÉDICAS E SANITÁRIAS) PARA O ATENDIMENTO: 

SIM ( X  )    NÃO  (   ) 

20. POSSUI CONSULTORIO MÉDICO: SIM (  X  )    NÃO  (   ); 

QUANTOS: 1 

21. O CONSULTÓRIO MÉDICO POSSUI AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

(MÉDICAS E SANITÁRIAS) PARA O ATENDIMENTO:  

SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

22. POSSUI CONSULTORIO DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL:  

SIM ( X )     NÃO  (   ) 



23. POSSUI CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO PARA ENFERMAGEM: 

SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

24. POSSSUI CONSULTORIO/LOCAL  DE ACOLHIMENTO OU DE 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO:  SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

25. POSSSUI CONSULTORIO/LOCAL DE ACOLHIMENTO ATENDIMENTO 

PARA O SERVIÇO SOCIAL: SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

26. POSSUI LOCAL PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADA 

PARA A POPULAÇÃO COM SUPERVISÃO DE PROFFIONAL 

HABILITADO: SIM (  X )     NÃO  (   ) 

27. SE EXISTE LOCAL PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA, DESCREVA O 

LOCAL: SALA DESTINADA A REUNIÕES E AÇÕES EDUCATIVAS 

28. POSSUI SALA DE VACINAS: SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

29. POSSUI REFRIGERADORES E TERMOMETROS DE AMBIENTE PARA A 

PRESERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOSENSÍVEIS:  

SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

30. POSSUI SALA DE INALAÇÃO COM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O 

ATENDIMENTO: 

SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

31. POSSUI SALA DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS:  

SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

32. POSSUI SALA DE OBSERVAÇÃO/COLETA/PROCEDIMENTOS:  

SIM ( X  )   NÃO (   )  

33. POSSUI SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS: 

 SIM (  X )   NÃO (   )  

34. POSSUI EXPURGO: SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

35. DEPOSITO PARA MATERIAIS CONTAMINADOS ( RESÍDUOS 

BIOLÓGICOS):  SIM ( X  )     NÃO  (   ) 

36. NA UBS OU MUNICIPIO EXISTE COLETA ESPECIALIZADA EM COLETA DE 

RESÍDUO BIOLOGICO OU MATERIAL CONTAMINADO:  

SIM (   )     NÃO  ( X  ) 

37. DEPOSTO PARA MATERIAL RECICLADO: SIM (   )     NÃO  (  X ) 

38. DEPOSITO DE RESÍDUOS COMUNS: SIM (   )     NÃO  (  X ) 

INDETIFIQUE OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA 

UBS OU LOCAL DE TRABALHO VINCULADO A 

ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 



39. MÉDICOS: 1  – 2 ( X  ); 2 – 3 (    );   4 – 5 (    ); MAIS QUE 5 (      ) 

40. QUAIS AS AREAS DE ATUAÇÃO DOS MÉDICOS: 

ATENDIMENTO GERAL 

41. CIRURGIÕES-DENTISTAS:  1 – 2 (X);2 – 3 (   ); 4 – 5 (   ); MAIS QUE 5 (  )  

42. ENFERMEIROS: 1 – 2 (X); 2 – 3 (    );   4 – 5 (    ); MAIS QUE 5 (   )  

43. NUTRICIONISTAS: 1 – 2 (X); 2 – 3 (    );   4 – 5 (    ); MAIS QUE 5 (   )  

44. FARMACEUTICOS: 0 

45. FISIOTERAPEUTAS: 1 

46. PSICÓLOGOS: 1 

47. FONOAUDIÓLOGO: 1 

48. TEPAREUTA OCUPACIONAL: 0 

49. ASSITENTES SOCIAIS: 1 – 2 (X); 2 – 3 (    );   4 – 5 (    ); MAIS QUE 5 (    ) 

50. EDUCADORES FÍSICOS: 1 – 2 (X); 2 – 3 (   );   4 – 5 (   );  MAIS QUE 5 (   ) 

51. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 1  – 2 (   ); 2 – 3 (   );   4 – 5 ( X);  MAIS 

QUE 5 (   )  

52. TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM: 1 – 2 ( X ); 2 – 3 (    );   4 – 5 (    

); MAIS QUE 5 (     )  

53. TÉCNICOS EM FARMÁCIA: 1 – 2 (X); 2 – 3 (    );   4 – 5 (    );  

MAIS QUE 5 (     )  

54. AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS AUXILIARES:  

2 – 5 ( X );  6 – 8 (    ); MAIS QUE 8 (     )  

55. SE EXISTE VISITA DOMICILIAR, QUAL PROFISSIONAL ATUA 

FREQUENTEMENTE VISITA AS FAMILIAS:  

MÉDICO, ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM E AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDEX 

SERVIRÇOS DISPONIVEIS PARA 

RESOLUTIBILIDADE DOS PROBLEMAS DA POPULAÇÃO 

ATENDIDA PELA UBS. 

56. NO SEU MUNICIPIO, EXISTE SISTEMA DE APOIO DIAGNÓSTICO COMO 

LABORATÓRIOS DE EXAMES E DE IMAGEM:  

SIM   (  X  )    NÃO (    )  

PÚBLICOS ( X   )  PRIVADOS (  X   ) 

57. EXISTE SISTEMA DE APOIO TERAPEUTICO COMO CLÍNICA DE 

REABILITAÇÃO. 



SIM   (  X  )    NÃO (    ) 

PÚBLICOS ( X   ) OU PRIVADOS (   X  ) 

58. EXISTE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  NO MUNICIPIO COMO A 

FARMÁCIA BÁSICA:  

SIM   ( X   )    NÃO (    ) 

59. O MUNICIPIO POSSUI HOSPITAL DE REFERÊNCIA:  

SIM   (  X  )    NÃO (    ) 

PÚBLICOS ( X   ) OU PRIVADOS (     ) 

60. INDETIFIQUE ESTE HOSPITAL E MUNICIPIO ONDE ELE SE ENCONTRA: 

HOSPITAL REGIONAL LEÔNIDAS MELO, BARRAS-PI 

61. O MUNICIPIO JÁ UTILIZA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO: 

SIM   (    )    NÃO ( X   ) 

62. O MUNICIPIO POSSUI SERVIÇO DE TRANSPORTE EM SAÚDE:  

SIM   (  X  )    NÃO (    ) 

63. O MUNICIPIO OFERTA DE CIRURGIA AMBULATORIAL 

SIM   ( X  )    NÃO (   ) 

64. O MUNICIPIO OFERTA DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES 

SIM   (  X  )    NÃO (   ) 

65. HÁ SERVIÇOS HOSPITALARES DE NÍVEL PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO  

TERCIÁRIO PARA OS CUIDADOS AOS TRAUMAS NA ATENÇÃO ÀS  

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: SIM   (  X  )    NÃO (    ) 

66. EXISTE MATERNIDADE QUE FAÇA INTREGAÇÃO COM A UBS:  

SIM   (  X  )    NÃO (    ) 

67. INDETIFIQUE A MATERNIDADE E MUNICIPIO ONDE ELA SE  

ENCONTRA: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA 

68. EXISTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO À MULHER EM 

CASOS DE COMPLICAÇÕES NO ATENDIMENTO A MULHER EXISTE  

UM LOCAL (HOSPITAL) QUE OFERTE ATENDIMENTO DE MAIOR  

COMPLEXIDADE: SIM   (  X  )    NÃO (  ) 

69. EXISTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES: SIM  ( X )   NÃO (  ) 

70. EM CASOS DE COMPLICAÇÕES NOS PACIENTES COM DOENÇAS  

CARDIOVASCULARES EXISTE UM LOCAL (HOSPITAL) QUE OFERTE  

ATENDIMENTO MAIS COMPLEXOS: SIM   (    )    NÃO (  X  ) 

71. INDETIFIQUE O HOSPITAL E MUNICIPIO ONDE ELE SE ENCONTRA:  

ENCAMUNHADO PARA TERESINA 

72. EXISTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AOS  

DIABÉTICOS:  SIM   (  X  )    NÃO (    ) 



73. EM CASOS DE COMPLICAÇÕES NO ATENDIMENTO AOS DIABÉTICOS  

EXISTE UM LOCAL (HOSPITAL) QUE OFERTE ATENDIMENTO MAIS  

COMPLEXOS: SIM   (  X  )    NÃO (   ) 

74. INDETIFIQUE O HOSPITAL E MUNICIPIO ONDE ELE SE ENCONTRA:  

LEÔNIDAS MELO, BARRAS-PI 

75. HÁ UMA ARTICULAÇÃO ENTRE OS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E OS 

TERRITÓRIOS SANITÁRIOS (SECUNDÁRIOS E MICRORREGIÃO; 

TERCIÁRIOS E MACRORREGIÃO)? 

SIM  ( X   )    NÃO (    ) 

76. PARA CHEGAR À UNIDADE BÁSICA VOCE UTILIZA :  

            (  X ) CARRO PRÓPRIO                 (   ) CARRO DA PREFEITURA 

77. O ACESSO À  UBS 

            ( X  ) ESTRADA DE ASFALTO       (    ) ESTRADA DE PIÇARRA 

78  . O TEMPO PARA CHEGAR À UBS 

             (  X  ) MENOS DE 30 MIN               (     ) MAIS DE 30 MIN 

 
 


