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RELATÓRIO TÉCNICO 

São apresentados através deste relatório técnico de atividades todos os 
ambientes com suas funções que compõem a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DE JUÍNA - MT. Através deste, busca-se elucidar a necessidade de cada 
ambiente e sua funcionalidade.  

Este relatório esta dividido por setores, igualmente encontrado no 
Projeto Arquitetônico. 

 

 

 Sala de Espera e recepção: Tem a função de recepcionar, registrar e 

fazer marcação de consultas. Acomodar as pessoas enquanto 

aguardam ser atendidas.  

É composta por bancada para atendimento e informações, juntamente 

com um salão onde se encontram varias poltronas. 

 

 Acolhimento: É feito a classificação do problema para o 

encaminhamento do paciente para o setor especializado.  

 

 Sanitários para Portadores de necessidades especiais: Este local é 

destinado para portadores de necessidades especiais. Composto por pia 

e vaso sanitário adequado, barra de apoio e porta apropriada.  

 

 Procedimentos: Local onde são efetuados os procedimentos como 

lavagem estomacal entre outros. Necessita de pia com agua fria, maca 

convencional, armário. 

 

 Desembarque de Ambulâncias: Local destinado ao desembarque de 

pacientes que chegam em ambulâncias.  

 

 Consultório Odontológico: Onde são efetuadas as consultas e 

procedimentos dentários. Necessita de compressor a ar, bancada com 

água fria e cadeira especializada para atendimento odontológico.  

 

 Consultório Diferenciado: Consultório onde são feitas as consultas 

ginecológicas. Ponto de água fria, maca ginecológica e sanitário.  

 

 Consultório Indiferenciado: Local onde atende o clinico geral. Necessita 

de maca convencional, pia, mesa com cadeiras.  
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 Sala de Vacinas: Local onde são aplicadas as vacinas em recém 

nascidos e/ou pessoas de mais idades. Necessita de ar condicionado 24 

horas por dia. Geladeira e bancada de apoio com pia. Mesa para 

atendimento e anotações de cartão de vacinação. Cadeira apropriada 

para vacinas. Instalação de  ponto para água fria. 

 

 

 DML: Para armazenamento de materiais de limpeza. Possui tanque com 

água fria.  

 

 Sala de Esterilização: É onde são esterilizadas e guardadas as matérias 

de maneira adequada.  

 

 Vestiário para funcionários: É utilizado para a troca de roupas e 

utilização dos funcionários dessa unidade. 

 

 Sala de Atividades Coletivas: Nela são realizadas as reuniões, palestras 

e diversas atividades para a população.  

 

 Sala dos Agentes: Nela são realizadas as reuniões de agentes de 

saúde.  

 

 Sala de Suturas e Curativos: Sala que realiza procedimentos curativos 

simples. Realiza suturas. É composta de bancada com pia, maca, 

armário para guarda de materiais de curativos. 

 

 Sala de Inalação: Local onde são realizadas inalações em crianças e 

adultos que necessitem.  

 

 Administração: Local onde são todo o trabalho administrativo e gerência 

da UBS.  

 

 Observação: É destinada para paciente de ambos os sexos separados 

por dispositivos de privacidade. Possui banheiro com acesso direto e 

particular apropriado para portadores de necessidades especiais.  É 

composto por camas apropriadas a adultos, oxigênio em cilindros.  

 

 Farmácia - CAF: Local onde são armazenados os medicamentos usados 

nas dependências da UPA. Importante resaltar que a dispensarão de 
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medicamentos vai ser realizada em armários específicos na sala de 

urgência e na sala de serviços.  

 

 CME - Central de Matérias Esterilizados: Desinfecção e lavagem dos 

materiais - área para recepção descontaminação e separação dos 

materiais. Necessita de pontos para água fria, água quente e exaustão. 

Possui ainda um ocupo para passar este material para a sala de 

preparação.  

 

 CME - Preparo de Materiais: Local destinado ao preparo dos materiais, 

esterilizações física e química, liquidas e gasosas. Possui ponto para 

água fria, água quente e exaustão. 

 

 Copa para funcionários:  Local onde estão a disposição fogão, micro-

ondas, geladeira, mesa de alimentação, para funcionários que 

necessitam alimentar-se.  

 

 Rouparia: Local onde são armazenadas e distribuídas as roupas limpas.  

 

 Abrigo Temporário de Resíduos Sólidos: Neste local onde serão 

descartados dejetos e onde ficarão os bubões de lixo temporário.  

 

 Almoxarifado Geral: Destinado ao armazenamento de matérias insumos 

como: materiais descartáveis para uso de procedimento médicos e de 

enfermagem. (seringas, agulhas, scalpe, gazes, espéculos vaginal, 

algodão, luvas de procedimentos e estéril, equipo, caixa para descarte, 

sondas entre outros.  

 

 Vestiários e banheiro para funcionários: Local onde os funcionários 

podem fazer suas higiene e trocar as roupas para o trabalho interno da 

UBS.  

 

 Água: O abastecimento de água é feito através da rede pública. 

 

 Esgoto: É despejado em fossa séptica e sumidouro.  

 

 Energia Elétrica: Fornecida pela concessionária de energia elétrica. 
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 Abrigo de Resíduos Sólidos: Os resíduo sólidos comuns são coletados 

pelo serviço público de coleta de lixo. Os resíduos sólidos biológicos 

serão coletados pela terceirizada. 

 

 Água Pluvial: Será adotado o tipo de cobertura de despejo livre, com 

isso será usado sistema de drenagem entorno à construção. 

 

 Processamento de Roupas: Todo e qualquer tipo de rouparia utilizado 

no PSF será feito por empresa terceirizada.  

 

 

 

Cuiabá – MT, outubro de 2013. 


