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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO EM UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIOS DE MACAPÁ – AP 

 

O presente relatório tem por finalidade atender as visitas técnicas realizadas pelo 

Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente as atividades odontológicas no 

serviço público municípios. 

O presente relatório está fundamentado em vistoria técnica e fiscalização ética 

da Comissão de Fiscalização do Conselho Regional de Odontologia, in loco, laudo 

fotográfico, depoimento de servidores e autoridades.  

A base legal e normativa para produção do presente relatório de fiscalização 

ética profissional, encontra escopo na Lei Federal nº. 4.324/64, Lei Federal nº. 9.784/99, 

Decreto nº. 68.704/71.  
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DOS RELATOS COLHIDOS E OBSERVAÇÕES FEITAS in loco: 

 

Nos dias 25 a 29 de janeiro de 2021, a comissão de fiscalização formada pelos 

cirurgiões dentista: Bárbara França, Talita Seabra, Elton Colares e Nidaulino Távora, 

iniciaram as fiscalizações técnicas nos consultórios Odontológicos das Unidades 

Básicas de Saúde do Municipal de Macapá. 

O objetivo das visitas é coletar informações acerca dos atendimentos nos 

consultórios públicos, quantitativos de atendimentos para a população, checar se os 

profissionais da odontologia estavam devidamente inscritos no CROAP, se utilizam 

corretamente os EPI’s oferecido pela SEMSA. 

 

 

1. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARABAIXO II 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 09h20min visitamos a UBS Marabaixo II. 

Fomos recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos 

estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos intermediário (11:00 as 13:00), 

tarde (14:00 as 17:00) e noite (17:00 as 19:00). Segundo a diretora não há atendimento 

pelo turno da manhã e os atendimentos à noite são raros, pois não há procura pela 

população, apenas em casos de dor. Os agendamentos são realizados via celular. Nesta 

UBS têm 03 equipes compostas por 03 dentistas e 03 auxiliares, que realizam 05 

atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

 A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 02 mochos), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 



cadeira, bancada, armário, autoclave, destiladora, seladora, fotopolimerizador e ar 

condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 

  

 SUGESTÃO: Adicionar suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda armazenar e 

acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, macromodelos, materiais 

e instrumentais em armários e gavetas. Adição de ultrassom odontológico, Raio-x 

Intrabucal e colete plumbífero (Chumbo). Realizar o processo de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria presente na UBS, 

com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de atendimento. 

 

2. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORAÇÃO 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 09h51min visitamos a UBS Coração. Fomos 

recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos estão 

sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 08:00 as 12:00 e tarde 13:00 

as 17:00, por agendamento via SAME, por celular. Nesta UBS têm 03 equipes com 03 

dentistas e 03 auxiliares, que realizam 05 atendimentos eletivos e 1 urgência 

(restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

A responsável informou que a UBS fornece todos os equipamentos de proteção 

individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico, porém 

constatou-se que a validade dos produtos estão próximos dos vencimentos. 

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade variadas, pois a muito material. A 

sala segue os padrões de todas as unidades de saúde, com pia para lavagem de 

instrumentais e material de limpeza exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, 

detergente líquido entre outros), e apesar de possuir expurgo e esterilização separados 

da sala de atendimento, os materiais são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 01 

mesa de escritório, 01 cadeira, bancada, armário, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

fotopolimerizador e um ar condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 

 



 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de 

limpeza, decorações, macromodelos, materiais e instrumentais em armários e 

gavetas. Adição de autoclave, ultrassom odontológico e colete plumbífero (Chumbo). 

Realizar o processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na 

sala própria presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica 

de atendimento. 

 

3. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO BARROSO MONTEIRO 

- FAZENDINHA 

 

 No dia 09 de fevereiro de 2021 as 10h48min visitamos a UBS de Fazendinha. 

Fomos recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos 

estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 07:00 as 11:00, 

intermediário 11:00 as 15:00 e tarde 15:00 as 19:00. Os agendamentos são realizados 

através de visita do ESF (02 pacientes) e via SAME (02 pacientes), por celular. Esta 

UBS atende os pacientes da região e de todas as ilhas ribeirinhas próximas. Para estes 

atendimentos, a UBS conta com 03 equipes do ESF, compostas por 03 dentistas e 03 

auxiliares, que realizam 04 atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, 

profilaxias e exodontias).  

A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com uma pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 

cadeira, bancada, armário, autoclave, fotopolimerizador e ar condicionado. Não há 

suporte para caixa perfuro-cortante. 

  



 SUGESTÃO: Segundo a responsável, há necessidade de acréscimo de atendimentos 

no 3º turno, devido à grande procura pelos pacientes. Adicionar mais mocho para os 

auxiliares e suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda organização, e 

armazenamento e acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, 

macromodelos, materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de 

destiladora, seladora, ultrassom odontológico, Raio-x Intrabucal e colete plumbífero 

(Chumbo). Manutenção ou troca da central de ar, que está com defeito. Realizar o 

processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria 

presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de 

atendimento. 

 

4. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE NOVA 1 

 

No dia 26 de fevereiro de 2021 as 10h40min visitamos a UBS Cidade Nova 1. A 

primeira unidade há oferecer protocolo de entrada (álcool em gel e termômetro). Fomos 

recebidos pelo diretor Benedito Góes, que nos informou que os atendimentos estão 

sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 07:00 as 12:00 e tarde das 

14:00 as 17:00. Os agendamentos são realizados através de visita do ESF (02 pacientes) 

e (2 pacientes), por celular e (2 pacientes) de urgência. Esta UBS atende os pacientes 

das ilhas ribeirinhas próximas. Para estes atendimentos, a UBS conta com 02 equipes do 

ESF, compostas por 04 dentistas e 04 auxiliares, que realizam 04 atendimentos eletivos 

e 2 urgências (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias). 

 A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e jaleco 

descartável/TNT/plástico, óculos). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com uma pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 02 consultórios odontológico (02 cadeiras, 02 equipo, 02 unidades 

auxiliar e 02 mochos), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 



cadeira, bancada, armário, autoclave, fotopolimerizador e ar condicionado. Não há 

suporte para caixa perfuro-cortante. 

 

 SUGESTÃO: Segundo a responsável, há necessidade de acréscimo de mais 

atendimentos devido à grande procura pelos pacientes. Adicionar mais mocho para 

os auxiliares e suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda organização, e 

armazenamento e acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, 

macromodelos, materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de seladora, 

ultrassom odontológico, raio-x intrabucal e colete plumbífero (Chumbo). Realizar o 

processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria 

presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de 

atendimento. 

 

 

5. UNIDADE BÁSICA PERPÉTUO SOCORRO 

No dia 26 de fevereiro de 2021 as 11h09min visitamos a UBS Perpétuo Socorro. 

Fomos recebidos pela diretora e responsável Sâmea Andrade Santana, que a menos de 

um mês na direção, nos informou que o local é provisório e a sala odontológica é muito 

pequena e bastante cheia de equipamentos (pois ainda não houve a inauguração da nova 

UBS). 

Os atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 

08:00 as 12:00 e tarde 13:00 as 17:00, por agendamento via SAME, por celular. Nesta 

UBS têm 02 equipes com 02 dentistas e 02 auxiliares, que realizam 04 atendimentos 

eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

A responsável informou que a UBS fornece todos os equipamentos de proteção 

individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico, porém 

constatou-se que as validades dos produtos estão próximos dos vencimentos. 

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade variadas. A sala não segue os 

padrões das outras unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material 

de limpeza exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre 

outros), também não há sala para expurgo e esterilização separados da sala de 

atendimento, os materiais são lavados na sala clínica. 



A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), 01 pia para lavagem de instrumentais e das mãos, 01 cadeira, 

bancada, armário, 01 destiladora, 01 ultrassom odontológico, 01 seladora, aparelho de 

Rx, 01 colete plumbífero (Chumbo), 01 fotopolimerizador e um ar condicionado, 01 

geladeira. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de 

limpeza, materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de autoclave 

exclusivo para odontologia. Realizar o processo de lavagem, empacotamento e 

esterilização de instrumentais na sala própria na UBS, com expurgo e área limpa e 

não dentro da sala clínica de atendimento. 

 

 

6. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PACOVAL  

No dia 26 de fevereiro de 2021 as 09h22min visitamos a UBS Pacoval. Fomos 

recebidos pela diretora e responsável Claudia Dias Sabino, que nos informou que os 

atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos manhã (08:00 as 

12:00), tarde (14:00 as 17:00). Segundo a diretora informou que não há atendimento 

turno da manhã no momento pois a Cirurgia dentista encontra-se de férias. A sugestão 

da diretora é que possa ter mais CD na unidade. 

Os agendamentos são realizados pelo SAME via celular. Nesta UBS têm 02 

equipes compostas por 02 dentistas e 02 auxiliares, a diretora não soube informar a 

quantidade de atendimento oferecido.  

A responsável informou ainda que a SEMSA fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico, óculos). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade em dias. A sala segue os padrões de 

todas as unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de 

limpeza exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre 

outros), e apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os 

materiais são lavados na sala clínica. 



A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidades 

auxiliar e 02 mochos), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 

cadeira, bancada, 02 armários, negatocospio, autoclave, destiladora, seladora, 

fotopolimerizador sem fio e ar condicionado, lixeira Não há suporte para caixa perfuro-

cortante. 

 

 SUGESTÃO: Adicionar suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda armazenar e 

acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, macromodelos, materiais 

e instrumentais em armários e gavetas. Adição de ultrassom odontológico, Raio-x 

Intrabucal e colete plumbífero (Chumbo). Realizar o processo de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria presente na UBS, 

com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de atendimento. 

 

7. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HILDA ILÉIA RAMOS SANT’ANNA – 

CURIAÚ 
 

 No dia 09 de fevereiro de 2021 as 10h00min visitamos a UBS do Curiaú. Fomos 

recebidos pela técnica em enfermagem, pois não possui Diretor no momento. Os 

atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos manhã (07:30 as 

12:00) a tarde (14:00 as 17:00). Os agendamentos são realizados via celular. Nesta UBS 

têm 02 equipes compostas por 02 dentistas e 02 auxiliares, que realizam 05 

atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

 A técnica em enfermagem informou ainda que a SEMSA fornece todos os 

equipamentos de proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, 

face shield e Jaleco descartável/TNT). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e das mãos, não possuir sala 

de expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais são lavados na 

sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mochos), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 

cadeira, bancada, 02 armários, 01 autoclave, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

fotopolimerizador e 01 ar condicionado, 01 frigobar, 01 lixeira, 01 ultrassom 

odontológico, 01 compressor odontológico. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 



  

 SUGESTÃO: Adicionar suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda armazenar e 

acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, macromodelos, materiais 

e instrumentais em armários e gavetas. Adição de um aparelho de Raio-x Intrabucal e 

colete plumbífero (Chumbo). Realizar o processo de lavagem, empacotamento e 

esterilização de instrumentais na sala própria presente na UBS, com expurgo e área 

limpa e não dentro da sala clínica de atendimento. 

 

 

 

8. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO HORIZONTE 

No dia 25 de fevereiro de 2021 as 11h05min visitamos a UBS Novo Horizonte. 

Fomos recebidos pela Enfermeira responsável, no momento não estava havendo 

atendimento odontológico por motivo do CD e a auxiliar estarem com suspeita de 

Covid-19.  

 Os atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos manhã 

(07:00 as 12:00) e tarde (14:00 as 17:00). Os agendamentos são realizados via celular. 

Nesta UBS têm 03 equipes compostas por 03 dentistas e 03 auxiliares, que realizam 05 

atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

 A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e jaleco 

descartável/TNT/plástico, óculos). E que não há falta de material odontológico.  

Ao visitamos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e das mãos, material de 

limpeza sob a bancada (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido, 

bombril, álcool, entre outros), e apesar de possuir expurgo e esterilização separados da 

sala de atendimento, os materiais são lavados na sala clínica. 

São 02 salas odontológicas cada uma com 03 cadeiras, 03 equipo, e 03 mochos), 

pia para lavagem de instrumentais e 02 pias para lavagem das mãos,  01 mesas de 

escritório, 02 cadeiras, 02 bancadas de granito, 02 armários, 01 autoclave, 01 seladora, 

02 fotopolimerizador, 01 ultrassom odontológico, ar condicionado. Não há suporte para 

caixa perfuro-cortante. A outra sala odontológica não está em funcionamento. 

  



 SUGESTÃO: Adicionar suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda armazenar e 

acondicionar produtos e acessórios de limpeza, materiais e instrumentais em 

armários e gavetas. Adição de um aparelho de Raio-x Intrabucal e colete plumbífero 

(Chumbo). Realizar o processo de lavagem, empacotamento e esterilização de 

instrumentais na sala própria presente na UBS, com expurgo e área limpa e não 

dentro da sala clínica de atendimento. 

 

9. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASIL NOVO 

 No dia 25 de fevereiro de 2021 as 10h05min visitamos a UBS Brasil Novo. 

Fomos recebidos pelo diretor e responsável Joaquim Nunes, que nos informou que os 

atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos manhã (08:00 as 

12:00), tarde (14:00 as 17:00). 

Os agendamentos são realizados pelo SAME via celular. Nesta UBS têm 02 equipes 

compostas por 02 dentistas e 02 auxiliares, que realizam 04 atendimentos eletivos e as 

urgências são espontânea (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

  A responsável informou que a SEMSA fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários (máscara N95, face shield e jaleco 

descartável/TNT/plástico, óculos). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade em dias. A sala segue os padrões de 

todas as unidades de saúde. 

 A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidades 

auxiliar e 01 mochos), pia para lavagem das mãos, 01 mesa de escritório, 02 cadeiras, 

bancada de apoio, 02 armários, 01 lixeira, fotopolimerizador e ar condicionado. Não há 

suporte para caixa perfuro-cortante.  São realizados os processos de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais na sala apropriada presente na UBS. 

 

 SUGESTÃO: Adicionar suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda armazenar 

materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de ultrassom odontológico, 

raio-x intrabucal e colete plumbífero (Chumbo). 

 

 



 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BR-210 

 

UBS inaugurada dia 18.10.2020. 

No dia 25 de fevereiro de 2021 as 09h50min visitamos a UBS da Rodovia 210. 

A diretora e responsável Maria dos Remédios Rabelo Pereira, tinha acabado de se 

apresentar na Unidade, fomos recebidos pela enfermeira Valéria que nos informou que a 

sala odontológica não está em funcionamento, devido ao problema de instalação elétrica 

dos compressores de ar, causando interferência em outras salas (sala de vacina). 

Necessita de reparos nas instalações. 

A enfermeira informou que a UBS fornece todos os equipamentos de proteção 

individual necessários (máscara N95, face shield e jaleco descartável/TNT). E que não 

há falta de material odontológico, porém constatou-se que todos estão com a validade 

dos produtos em dias. 

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã e 

tarde. Não há atendimento na unidade. 

A UBS tem 01 dentista cedida de outra unidade, sem TSB.  

Ao conhecermos a sala odontológica verificamos que os instrumentais e 

materiais de consumo estão em condições de conservação. A sala segue os padrões de 

todas as unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de 

limpeza exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre 

outros), e apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os 

materiais são lavados na sala clínica. 

São 02 salas odontológicas com 03 cadeiras cada uma, 03 equipos,  03 mochos), 

pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 01 mesa de escritório, 

02 cadeira, 01 armário, 01 destiladora, 01 ultrassom odontológico, 02 seladora, 02 

autoclaves, 01 fotopolimerizador e um ar condicionado. Não há suporte para caixa 

perfuro-cortante. O processo de lavagem, empacotamento e esterilização dos 

instrumentais são realizados na sala própria presente na UBS. 

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de perfuro-

cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de limpeza, 

materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de 01 aparelho de rx e colete 

plumbífero (Chumbo).  



 

10. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSA MOITA 

 

 No dia 28 de janeiro de 2021 as 09h31min visitamos a UBS Rosa Moita. Fomos 

recebidos pela enfermeira responsável que nos informou que a diretora da unidade não 

estava no local. Foi nos informado que todos os cirurgiões dentistas estão atendendo, 

porém, no momento da visita, só estavam presentes as equipes do turno da manhã. 

 Os atendimentos são realizados por 04 dentistas e 04 TSB’s, nos turnos da 

manhã, intermediário e tarde, de segunda a sexta, no qual a equipe realiza 04 

atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias). 

Segundo responsável a UBS fornece todos os equipamentos de proteção 

individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). Além disso, informou que não há falta de material 

odontológico, os instrumentais e materiais de consumo estão em condições de 

conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as unidades de saúde, 

porém, diferente das demais, há uma parte da sala específica para o expurgo e 

esterilização, separados da sala de atendimento por um balcão. Esta área possui 

armários para armazenamento e pia para lavagem de instrumentais, onde havia material 

de limpeza exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre 

outros). 

A sala possui 03 consultórios odontológicos (03 cadeiras, 03 equipos, 03 

unidades auxiliares e 03 mochos), pias para lavagem das mãos, 01 mesa de escritório, 

02 cadeiras, armário, mesas auxiliares, 01 autoclave, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

ultrassom, fotopolimerizador e ar condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-

cortante e possui coleta de lixo biológico por empresa específica (Tratalyx)  

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante, mais uma lixeira acionada por pedal, armazenar e acondicionar 

produtos e acessórios de limpeza, decorações, macromodelos, materiais e 

instrumentais em armários e gavetas. Realizar o processo de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais em sala própria, com expurgo e área 

limpa. Ou sugere-se a separação da sala de esterilização da sala atendimento, por 

paredes, tendo em vista que nesta UBS existe uma área especifica para isso. 

 



 

 

11. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONGÓS 

 

 No dia 28 de janeiro de 2021 as 10h15min visitamos a UBS Congós. Fomos 

recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que todos os cirurgiões 

dentistas estão atendendo, porém, no momento da visita, só estava presente a equipe do 

turno da manhã. 

 Os atendimentos são realizados por 05 dentistas e 05 ASB e/ou  TSB, nos turnos 

da manhã, intermediário e tarde, de segunda a sexta, no qual a equipe realiza 04 

atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias). 

Segundo responsável a UBS fornece todos os equipamentos de proteção 

individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). Além disso, informou que não há falta de material 

odontológico, os instrumentais e materiais de consumo estão em condições de 

conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as unidades de saúde, 

com pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza exposto (escovinha, 

esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e apesar de possuir 

expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais são lavados na 

sala clínica. 

A sala possui 02 consultórios odontológicos (2 cadeiras, 02 equipos, 02 unidades 

auxiliares e 02 mochos), pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 

02 mesas de escritório, 02 cadeira, bancada, armário, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

fotopolimerizador, 01 aparelho de raio-x intrabucal, 01 colete plumbífero, 01 câmara 

escura e um ar condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante e possui coleta 

de lixo biológico por empresa específica (Tratalix)  

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante, mais uma lixeira acionada por pedal, armazenar e acondicionar 

produtos e acessórios de limpeza, decorações, macromodelos, materiais e 

instrumentais em armários e gavetas. Adição de ultrassom odontológico e autoclave. 

Realizar o processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na 

sala própria presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica 

de atendimento. 

 



 

12. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOZILDO BARRETO 

FONTOURA 

 

 No dia 28 de janeiro de 2021 as 11h00min visitamos a UBS Leozildo. Fomos 

recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que só havia uma cirurgiã 

dentista e um TSB e não estavam atendendo. 

 Os atendimentos não estão sendo realizados nesta UBS, a diretora não soube 

informar o porquê, pois havia assumido a direção a apenas três dias. Relatou que são 02 

equipes, 01 dentista e 01 TSB na UBS e outra equipe composta por 01 dentista e 01 

TSB no ESF. A equipe escalada para atendimento na UBS vai apenas duas vezes na 

semana, no qual a equipe realiza 04 atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, 

raspagens, profilaxias e exodontias). Sendo agendado somente pelo celular da UBS. 

A responsável não soube informar se a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E se há falta de material odontológico. 

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 01 

mesa de escritório, 01 cadeira, bancada, armário, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

fotopolimerizador e um ar condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante e 

possui coleta de lixo biológico por empresa específica (Tratalix). 

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de 

limpeza, decorações, macromodelos, materiais e instrumentais em armários e 

gavetas. Adição de ultrassom odontológico. Realizar o processo de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria presente na UBS, 

com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de atendimento. 



 

13. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO HOZANAN DE 

SOUZA 
 

No dia 27 de janeiro de 2021 as 10:55, o diretor responsável Sandro esta a pouco 

dias e não tinha conhecimento do Protocolo de Biossegurança de atendimento, pois 

desconhecia a informação. Não nos repassou as informações necessárias. 

A UBS é exclusiva para atendimento de crianças. 

Os agendamentos são marcados pelo SAME, sendo 6 consultas e 2 urgências.  

No momento não havia atendimento, pois a sala passava por limpeza. Ao 

conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo estão em 

condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as unidades 

de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza exposto 

(escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e apesar de 

possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais são 

lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 01 

mesa de escritório, 01 cadeira, bancada, 02 armário, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

fotopolimerizador, 01 aparelho de rx, 01 colete de chumbo (encontra-se quebrado) e um 

ar condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante e possui coleta de lixo 

biológico por empresa específica (Tratalix). 

 

SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para as auxiliares, adicionar suporte de perfuro-

cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de limpeza, 

materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de ultrassom odontológico. 

Realizar o processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na sala 

própria presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de 

atendimento. 

  

 

14. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO PEDRO 
 

As 09:50 do dia 27 de janeiro de 2021 A UBS é exclusiva para Doentes 

crônicos. Encaminhamos direto para a sala do Diretor e fomos para sala odontológica 



onde não tinha o conhecimento do uso do protocolo de biossegurança para o 

atendimento odontológico, pois não soube repassar quaisquer informações.  

Agendamento é feito pelo SAME com uma pré-triagem, atendimento de segunda a sexta 

com turnos manhã, intermediário e a tarde.  

A sala possui (02 cadeira, 02 equipo, 01 unidade auxiliar e 2 mocho), pia para 

lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 02 mesa de escritório, 02 cadeira, 

bancada, 02 armário, 01 destiladora, 01 seladora, 02 fotopolimerizador,  um ar 

condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante e possui coleta de lixo 

biológico por empresa específica (Tratalix). É oferecido EPI a todos os profissionais. 

A sugestão do diretor que reforme a UBS e principalmente a sala odontológica. 

 

 

15.  UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RUBIM BRITO ARONOVITCH 

No dia 27 de janeiro de 2021 as 09h00min visitamos a UBS Rubim Aranovitch. 

Fomos recebidos pelo diretor e responsável Emerson da Silva Ramos, que nos informou 

que a unidade agora é 24hs. A sugestão do diretor é que houvesse atendimento no  

período da tarde. 

 Os atendimentos são de segunda a quinta das 08:00 as 13:00 e das 18:00 as 

22:00 no turno da manhã e a noite,  são realizando 04 atendimentos eletivos e 1 

urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias). Sendo agendado 

presencialmente. 

O diretor informar que não há falta os equipamentos de proteção individual para 

os profissionais durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E se há falta de material odontológico. 

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 01 

mesa de escritório, 01 cadeira, bancada, armário, 01 destiladora, 01 autoclave, 01 



seladora, 01 fotopolimerizador e um ar condicionado. Não há suporte para caixa 

perfuro-cortante e possui coleta de lixo biológico por empresa específica (Tratalix). 

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de 

limpeza, decorações, macromodelos, materiais e instrumentais em armários e 

gavetas. Adição de ultrassom odontológico. Realizar o processo de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria presente na UBS, 

com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de atendimento. 

 

 

16. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRINHAS 

No dia 27 de janeiro de 2021 às 10h30min visitamos a UBS Pedrinas. Fomos 

recebidos pelo diretor Willian Valério da Silva, que nos informou estava na unidade a 

três dias e ainda não havia conhecimento do não funcionamento do atendimento  

odontológico. cirurgiã dentista e um TSB e não estavam atendendo. FLTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARABAIXO II 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 09h20min visitamos a UBS Marabaixo II. 

Fomos recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos 

estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos intermediário (11:00 as 13:00), 

tarde (14:00 as 17:00) e noite (17:00 as 19:00). Segundo a diretora não há atendimento 

pelo turno da manhã e os atendimentos à noite são raros, pois não há procura pela 

população, apenas em casos de dor. Os agendamentos são realizados via celular. Nesta 



UBS têm 03 equipes compostas por 03 dentistas e 03 auxiliares, que realizam 05 

atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

 A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 02 mochos), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 

cadeira, bancada, armário, autoclave, destiladora, seladora, fotopolimerizador e ar 

condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 

  

 SUGESTÃO: Adicionar suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda armazenar e 

acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, macromodelos, materiais 

e instrumentais em armários e gavetas. Adição de ultrassom odontológico, Raio-x 

Intrabucal e colete plumbífero (Chumbo). Realizar o processo de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria presente na UBS, 

com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de atendimento. 

 

18. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORAÇÃO 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 09h51min visitamos a UBS Coração. Fomos 

recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos estão 

sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 08:00 as 12:00 e tarde 13:00 

as 17:00, por agendamento via SAME, por celular. Nesta UBS têm 03 equipes com 03 

dentistas e 03 auxiliares, que realizam 05 atendimentos eletivos e 1 urgência 

(restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

A responsável informou que a UBS fornece todos os equipamentos de proteção 

individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 



descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico, porém 

constatou-se que a validade dos produtos estão próximos dos vencimentos. 

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade variadas, pois a muito material. A 

sala segue os padrões de todas as unidades de saúde, com pia para lavagem de 

instrumentais e material de limpeza exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, 

detergente líquido entre outros), e apesar de possuir expurgo e esterilização separados 

da sala de atendimento, os materiais são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 01 

mesa de escritório, 01 cadeira, bancada, armário, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

fotopolimerizador e um ar condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de 

limpeza, decorações, macromodelos, materiais e instrumentais em armários e 

gavetas. Adição de autoclave, ultrassom odontológico e colete plumbífero (Chumbo). 

Realizar o processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na 

sala própria presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica 

de atendimento. 

 

19. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO BARROSO MONTEIRO 

- FAZENDINHA 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 10h48min visitamos a UBS de Fazendinha. 

Fomos recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos 

estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 07:00 as 11:00, 

intermediário 11:00 as 15:00 e tarde 15:00 as 19:00. Os agendamentos são realizados 

através de visita do ESF (02 pacientes) e via SAME (02 pacientes), por celular. Esta 

UBS atende os pacientes da região e de todas as ilhas ribeirinhas próximas. Para estes 

atendimentos, a UBS conta com 03 equipes do ESF, compostas por 03 dentistas e 03 

auxiliares, que realizam 04 atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, 

profilaxias e exodontias).  



A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com uma pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 

cadeira, bancada, armário, autoclave, fotopolimerizador e ar condicionado. Não há 

suporte para caixa perfuro-cortante. 

  

 SUGESTÃO: Segundo a responsável, há necessidade de acréscimo de atendimentos 

no 3º turno, devido à grande procura pelos pacientes. Adicionar mais mocho para os 

auxiliares e suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda organização, e 

armazenamento e acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, 

macromodelos, materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de 

destiladora, seladora, ultrassom odontológico, Raio-x Intrabucal e colete plumbífero 

(Chumbo). Manutenção ou troca da central de ar, que está com defeito. Realizar o 

processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria 

presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de 

atendimento. 

 

20. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARABAIXO II 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 09h20min visitamos a UBS Marabaixo II. 

Fomos recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos 

estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos intermediário (11:00 as 13:00), 

tarde (14:00 as 17:00) e noite (17:00 as 19:00). Segundo a diretora não há atendimento 

pelo turno da manhã e os atendimentos à noite são raros, pois não há procura pela 

população, apenas em casos de dor. Os agendamentos são realizados via celular. Nesta 



UBS têm 03 equipes compostas por 03 dentistas e 03 auxiliares, que realizam 05 

atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

 A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 02 mochos), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 

cadeira, bancada, armário, autoclave, destiladora, seladora, fotopolimerizador e ar 

condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 

  

 SUGESTÃO: Adicionar suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda armazenar e 

acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, macromodelos, materiais 

e instrumentais em armários e gavetas. Adição de ultrassom odontológico, Raio-x 

Intrabucal e colete plumbífero (Chumbo). Realizar o processo de lavagem, 

empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria presente na UBS, 

com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de atendimento. 

 

21. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORAÇÃO 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 09h51min visitamos a UBS Coração. Fomos 

recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos estão 

sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 08:00 as 12:00 e tarde 13:00 

as 17:00, por agendamento via SAME, por celular. Nesta UBS têm 03 equipes com 03 

dentistas e 03 auxiliares, que realizam 05 atendimentos eletivos e 1 urgência 

(restaurações, raspagens, profilaxias e exodontias).  

A responsável informou que a UBS fornece todos os equipamentos de proteção 

individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 



descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico, porém 

constatou-se que a validade dos produtos estão próximos dos vencimentos. 

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade variadas, pois a muito material. A 

sala segue os padrões de todas as unidades de saúde, com pia para lavagem de 

instrumentais e material de limpeza exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, 

detergente líquido entre outros), e apesar de possuir expurgo e esterilização separados 

da sala de atendimento, os materiais são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais, pia para lavagem das mãos, 01 

mesa de escritório, 01 cadeira, bancada, armário, 01 destiladora, 01 seladora, 01 

fotopolimerizador e um ar condicionado. Não há suporte para caixa perfuro-cortante. 

 

 SUGESTÃO: Adicionar mais mocho para os auxiliares, adicionar suporte de 

perfuro-cortante. Sugeriu-se armazenar e acondicionar produtos e acessórios de 

limpeza, decorações, macromodelos, materiais e instrumentais em armários e 

gavetas. Adição de autoclave, ultrassom odontológico e colete plumbífero (Chumbo). 

Realizar o processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na 

sala própria presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica 

de atendimento. 

 

22. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO BARROSO MONTEIRO 

- FAZENDINHA 

 

 No dia 09 de Fevereiro de 2021 as 10h48min visitamos a UBS de Fazendinha. 

Fomos recebidos pela diretora e responsável, que nos informou que os atendimentos 

estão sendo realizados de segunda a sexta, nos turnos da manhã 07:00 as 11:00, 

intermediário 11:00 as 15:00 e tarde 15:00 as 19:00. Os agendamentos são realizados 

através de visita do ESF (02 pacientes) e via SAME (02 pacientes), por celular. Esta 

UBS atende os pacientes da região e de todas as ilhas ribeirinhas próximas. Para estes 

atendimentos, a UBS conta com 03 equipes do ESF, compostas por 03 dentistas e 03 

auxiliares, que realizam 04 atendimentos eletivos e 1 urgência (restaurações, raspagens, 

profilaxias e exodontias).  



A responsável informou ainda que a UBS fornece todos os equipamentos de 

proteção individual necessários durante a pandemia (máscara N95, face shield e Jaleco 

descartável/TNT/plástico). E que não há falta de material odontológico.  

Ao conhecermos a sala verificamos que os instrumentais e materiais de consumo 

estão em condições de conservação e com validade. A sala segue os padrões de todas as 

unidades de saúde, com uma pia para lavagem de instrumentais e material de limpeza 

exposto (escovinha, esponja, detergente enzimático, detergente líquido entre outros), e 

apesar de possuir expurgo e esterilização separados da sala de atendimento, os materiais 

são lavados na sala clínica. 

A sala possui 01 consultório odontológico (01 cadeira, 01 equipo, 01 unidade 

auxiliar e 01 mocho), pia para lavagem de instrumentais e mãos, mesa de escritório, 

cadeira, bancada, armário, autoclave, fotopolimerizador e ar condicionado. Não há 

suporte para caixa perfuro-cortante. 

  

 SUGESTÃO: Segundo a responsável, há necessidade de acréscimo de atendimentos 

no 3º turno, devido à grande procura pelos pacientes. Adicionar mais mocho para os 

auxiliares e suporte de perfuro-cortante. Sugeriu-se ainda organização, e 

armazenamento e acondicionar produtos e acessórios de limpeza, decorações, 

macromodelos, materiais e instrumentais em armários e gavetas. Adição de 

destiladora, seladora, ultrassom odontológico, Raio-x Intrabucal e colete plumbífero 

(Chumbo). Manutenção ou troca da central de ar, que está com defeito. Realizar o 

processo de lavagem, empacotamento e esterilização de instrumentais na sala própria 

presente na UBS, com expurgo e área limpa e não dentro da sala clínica de 

atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO: 

Concluímos que nem todas as UBS estavam com seus  

As Unidades Básicas de Saúde fornece a equipe odontológica os equipamentos 

de proteção individual necessária para a prevenção do Corona vírus durante a pandemia 

(máscara N95, face shield, jaleco descartável/TNT/plástico, óculos), parem nem todos 

os profissionais utilizam. Não há falta de material odontológico e os instrumentais e 

materiais de consumo estão em condições de conservação e com validade. 

As salas clinicas não segue as normais da Vigilância Sanitária tendo em vista a 

presença de pia para lavagem de instrumentais, apesar de todas as unidades possuírem 

sala de expurgo e esterilização separadas da sala de atendimento.  
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