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RESUMO 

 

Instituído em 2011, o Requalifica UBS é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a 

estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica. Por meio do programa, o MS propõe uma 

estrutura física mínima para às UBS para reformar, construir ou ampliar, devendo ser acolhedoras 

e dentro dos melhores padrões de qualidade - que facilitem a mudança das práticas das equipes de 

saúde. O Programa tem como objetivo criar incentivo financeiro para a reforma, ampliação e 

construção de UBS, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, promovendo 

melhoria do acesso e da qualidade da AB. Desse modo, este trabalho de conclusão de curso tem 

como objetivo central: atualizar o Manual de Passo a Passo do Componente Construção. O 

desenvolvimento do passo a passo será desde o momento do cadastro da proposta até o parecer de 

favorável, do Programa Requalifica UBS. As estratégicas metodológicas utilizadas foram a 

pesquisa documental e a observação participante. Assim, para dar conta do objetivo fiz uma 

leitura prévia dos manuais disponibilizados no SISMOB. Além disso, utilizei como fontes de 

produção do material empírico deste TCC: minhas anotações de reuniões no GTEP, atas de 

reuniões, e-mails e as portarias referentes ao Programa de Requalificação de UBS. 

 

Palavras – Chave: Programa de Requalificação Unidade Básica de Saúde - Requalifica UBS, 

Infraestrutura de Unidade Básica de Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os seus cidadãos brasileiros com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. A partir daí, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

se constituindo como uma política pública mais includente, que pretendia superar, o modelo de 

atendimento então vigente que era restrito apenas aos trabalhadores com carteira assinada e seus 

familiares. Com o SUS, a população brasileira como um todo passa a ter o direito de utilizar um 

sistema integrado e gratuito que visa cuidar da prevenção de doenças e agravos e da promoção, 

cura e reabilitação da saúde. A criação do SUS, ao mesmo tempo em que unificou as ações de 

saúde no âmbito federal, também incluiu a descentralização como uma de suas diretrizes básicas 

(BRASIL, 1997). 

O Sistema Único de Saúde desenvolve ações de Atenção Básica (AB) e de média e alta 

complexidade. Todavia, neste trabalho de conclusão de curso, o foco será na AB, particularmente 

porque este tem sido o meu principal espaço de atuação profissional.  

Segundo o Ministério da Saúde, a AB se configura, como um conjunto de ações de saúde, 

no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde e tem a Saúde da 

Família. (BRASIL, 2012a). Nessa direção, ela é desenvolvida como uma política descentralizada, 

ou seja, suas ações são desenvolvidas ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas, 

devendo ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de 

comunicação com toda rede, particularmente por meio das Unidades Básicas de Saúde - UBS. 

(BRASIL, 2012a).  

O que o SUS propõe é a efetivação da mudança na concepção do processo saúde-doença, 

visando superar o modelo anterior existente, que foi pautado na supervalorização das práticas da 

assistência curativa, especializada e hospitalar gerando grandes gastos para os cofres públicos 

(MEDEIROS, 2011). Todavia, muitas dificuldades ainda necessitam ser superadas. Nesta 

direção, uma das principais estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde (MS) é a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) que, por sua vez, “tem demonstrado melhora na eficiência e na qualidade 

dos serviços prestados na AB dos diferentes municípios nos quais foi implantado, apesar da 

constatação de um número significativo de unidades que apresenta estrutura física inadequada, 

não raro, improvisadas” (BRASIL, 2008, p. 8). 
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Como a principal porta de entrada da população os serviços ofertados pelo SUS, no 

entender de Sousa et. al. E colaboradores (2014), a AB no Brasil é marcado por problemas de 

estrutura física dos serviços e insuficiência de profissionais na composição mínima proposta pela 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sendo a categoria médica a principal carência 

profissional. Com a implantação do Programa Mais Médicos, em 2013 a perspectiva do 

Ministério da Saúde (MS) é diminuir o número de equipes sem esses profissionais. Assim o 

programa surge com intuito de aumentar o número de médicos atuando pelo SUS, ofertar 

serviços para regiões com escassez e ausência desses profissionais, diminuindo o número de 

populações desassistidas e melhorando a saúde do nosso País (BRASIL, 2013) 

As Unidades Básicas de Saúdes, instaladas nos territórios próximos aos locais onde as 

pessoas moram, trabalham, estudam e vivem, desempenha um papel central na garantia à 

população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade para a população. De acordo com 

Pedrosa e colaboradores (2011), para a realização da prática na atenção básica é necessária, entre 

outras condições, a garantia de infraestrutura apropriada, com disponibilidade de equipamentos 

adequados, profissionais qualificados e de matérias e insumos suficientes para prestar a 

assistência necessária. Para a PNAB, uma UBS com infraestrutura adequada é aquela construída 

de acordo com as normas (sanitárias) e que se baseia nas orientações propostas no Manual de 

Infraestrutura do Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012a). 

Nesse sentido, é importante que as UBS estejam dotadas de infraestrutura em condições 

adequadas para oferecer os serviços que são preconizados pela PNAB e, assim atender aos 

usuários/as de sua responsabilidade, o que tem se configurado como um desafio para o Brasil, 

(único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes e que possui um sistema de saúde 

público, universal, integral e gratuito). Tal desafio de garantir uma infraestrutura mínima de 

qualidade para as UBS vem sendo enfrentado pelo MS por meio de investimentos financeiros e 

técnicos. Desde a implantação do programa para construção de UBS, no ano de 2009, até hoje 

são 3.838 (três mil oitocentos e trinta e oito) municípios participantes, 10. 121 (dez mil cento e 

vinte uma) propostas aprovadas, e 3.691.760.133,31 (três bilhões seiscentos e noventa e um 

milhões, setecentos e sessenta mil, cento e trinta e três reais e trinta e um centavos), (BRASIL, 

2014). 
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Em 2009, considerando a necessidade de aprimorar as estruturas físicas das Unidades 

Básicas de Saúde e expandir a Atenção Básica por meio de implantação de novas equipes de 

saúde da família, o Ministério da Saúde abriu uma linha de financiamentos para construção de 

UBS. Antes de 2009, a transferência de recursos financeiros para o município acontecia por meio 

de três modalidades, a saber:  

1°) Repasse Fundo a Fundo – que consiste no repasse “regular/automático de valores 

a estados, municípios e Distrito Federal diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) para uma conta do município;  

2°) Contrato de repasse para transferência dos recursos financeiros – ocorre por 

intermédio de instituição ou agentes financeiros do serviço público federal (Caixa 

Econômica Federal), atuando como mandatária da União;   

3°) Convênio – a transferência de recursos financeiros de dotações consignados nos 

orçamentos fiscais e da seguridade social da união tenha como partícipe de um lado 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta e, do outro, órgão ou 

entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal (BRASIL, 2012b, 

pp. 43-44).  

A partir de 2009, as propostas passaram a ser cadastradas pelo Sistema de Cadastro de 

Propostas (FNS) e analisadas pelo grupo de pareceristas do Grupo Técnico de Gerenciamento de 

Projetos (GTEP), por meio do Sistema de Pagamento (SISPAG). A área técnica do GTEP só 

analisa as propostas por meio das transferências do recurso fundo a fundo. 
1
. 

Atualmente, a principal estratégia de repasse de recursos para construção, reforma e 

ampliação de Unidades Básicas de Saúde é o Programa Requalificação UBS, sobre o qual 

passarei a detalhar na próxima seção deste TCC.  

Instituído em 2011, o Requalifica UBS é uma das estratégias do Ministério da Saúde para 

a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica. Por meio do programa, o MS propõe uma 

estrutura física mínima para às UBS, devendo ser acolhedoras e dentro dos melhores padrões de 

qualidade - que facilitem a mudança das práticas das equipes de saúde. No mesmo ano, o MS 

expandiu o financiamento e instituiu mais dois componentes para o Programa de Requalificação 

de UBS, sendo eles reforma e ampliação (BRASIL, 2013). Segundo o Ministério da Saúde:  

                                                           
1
 Hoje ainda existem propostas com os três tipos de repasse. O grupo de pareceristas trabalhadores/as do DAB/GTEP 

só analisam as propostas do programa requalifica UBS que tem como repasse o fundo a fundo. Por ocorrer de uma 

forma descentralizada e rápida a aplicabilidade do recurso é mais efetiva. 
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O Programa tem como objetivo criar incentivo financeiro para a reforma, 

ampliação e construção de UBS, provendo condições adequadas para o 

trabalho em saúde, promovendo melhoria do acesso e da qualidade da 

AB. Envolve também ações que visam à informatização dos serviços e a 

qualificação da atenção à saúde desenvolvida pelos profissionais da 

equipe
2
 (BRASIL, 2014). 

Em outubro de 2012, me inseri como trabalhadora no Departamento de Atenção Básica 

(DAB), na coordenação do Grupo Técnico de Gerenciamento de projetos (GTEP), 

particularmente no setor responsável pelas análises das propostas do programa do requalifica 

UBS reforma, ampliação e construção, bem como as das academias da saúde e equipamentos de 

UBS. A coordenação do GTEP além de analisar as propostas de repasse de recursos já referidas, 

realiza atendimentos aos proponentes, prefeitos e secretários de saúde de forma presencial, por 

telefone e via e-mail. Por mais que o Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB) 
3
 ofereça 

manuais, com orientações, passo a passo para cadastramento de proposta dos diferentes 

componentes, modelos de placa da obra e ordem de serviço, percebemos durante os atendimentos 

as dificuldades que os proponentes expressam em atender as solicitações das diligências
4
 e de 

manusear os sistemas. Desde o momento da minha inserção nessa coordenação, as principais 

diligências observadas são devido às ordens de serviço e atestados de conclusão da obra que não 

atendem as informações básicas solicitadas como papel timbrado, Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) da prefeitura e da empresa licitada, endereço do local onde a UBS será 

construída, assinatura do responsável técnico da obra e do gestor municipal, e fotos de antes do 

início da obra, da placa da obra, e das etapas correspondentes ao seu desenvolvimento. 

Como trabalhadora do GTEP/DAB, me deparo cotidianamente com esses entraves que 

acabam postergando a liberação dos recursos para o município, além de atrasar as obras e de 

prejudicar a expansão da assistência. Esses entraves também têm efeitos no nosso cotidiano de 

trabalho, uma vez que, nesses casos, precisamos analisar a mesma proposta várias vezes, até que 

                                                           
2
 Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_requalifica_ubs.php Acesso em; 26/06/2014. 

3
O sistema de Monitoramento de Obras foi desenvolvido em 2011 pelo MS, com intuito de monitorar todas as obras 

de engenharia e infraestrutura de UBS, unidades de Pronto Atendimento, Academias da Saúde entre outros 

programas da atenção básica financiados com recurso federal.  
4
 Propostas em diligências são aquelas que não atendem aos critérios estabelecidos em portaria, voltando assim para 

o município fazer as adequações solicitadas, depois de feitas às correções as propostas voltam para uma nova análise. 

Se as correções solicitadas foram atendidas as propostas recebem parecer de favorável. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_requalifica_ubs.php
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ela esteja apta a receber os recursos. Assim visando refletir sobre meu processo de trabalho 

proponho realizar esse estudo a fim de auxiliar o município nas dúvidas encontradas para 

manusear o sistema e conseguir minimizar o impacto causado pelas propostas em diligências 

como obras paralisadas, UBS inacabadas, redução da população assistida por não se ter espaço 

adequada para prestar atendimento.  

Desse modo, este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo central: Atualizar o 

Manual de passo a passo do componente construção, o desenvolvimento do passo a passo será 

desde o momento do cadastro da proposta até o parecer de favorável, do Programa Requalifica 

UBS. 

Assim, para dar conta do objetivo proposto fiz uma leitura prévia dos manuais 

disponibilizados no SISMOB. Além disso, utilizei como fontes de produção do material empírico 

deste TCC: minhas anotações de reuniões no GTEP, atas de reuniões, e-mails e as portarias 

referentes ao Programa de Requalificação de UBS. 

Como trabalhadora do DAB, estou inserida no processo de análise das propostas enviadas 

pelos municípios e nas discussões e reuniões da equipe do GTEP, refletindo sobre os problemas e 

estratégias para a solução. Dessa forma, com a realização deste estudo e a elaboração desse 

manual, espero contribuir para a qualificação dos serviços oferecidos e minimizar as dificuldades 

enfrentadas pelos municípios durante todo processo de cadastramento da proposta e do repasse do 

recurso. A partir do momento em que se cadastra a proposta até o repasse de 100% do recurso 

para conta do município. O referido manual servirá de base para solucionar as dúvidas mais 

frequentes durante o cadastramento das propostas, bem como durante as análises realizadas até o 

parecer de favorável. Este manual será disponibilizado na página do DAB na internet. Assim 

espero que este TCC tenha como resultado indireto a qualificação do nosso trabalho no GTEP na 

medida em que poderá reduzir as propostas inadequadas e, com isso, evitar as inúmeras (re)-

análises que precisamos fazer das mesmas propostas até que elas estejam totalmente aptas a 

receber os recursos (disponíveis). 

 

 

 

 

 



12 

 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa é uma atividade cotidiana. Para Lakatos (2003, p. 155), a pesquisa é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico 

e se constitui no caminho para conhecer as diversas realidades ou para descobrir verdades 

parciais. 

No sentido filosófico Minayo (2008, p.23) considera a pesquisa como: 

Uma atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É 

uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação 

sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular 

entre teoria e dados.  

 

Seguindo outra tendência, Gil (1999, p. 42) entende que a pesquisa tem um caráter 

pragmático, é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O 

objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”. 

Para Cervo e Bervian (1977; p. 144), a necessidade de pesquisar algo nasce a partir do 

surgimento de problemas e da curiosidade e da curiosidade de muitos pesquisadores. Podendo-se 

assim, definir a pesquisa como uma atividade voltada para a solução de problemas e para suprir a 

necessidade de conhecer do ser humano, empregando processos científicos. 

Seguindo esse contexto, trabalharemos com duas estratégias metodológicas, a saber; A 

pesquisa documental e observação participante.  

Para Lakatos (2003, p. 174), “as características de uma pesquisa documental é que a fonte 

de coleta de dados está restritos a documentos, escritos. Estas podem ser feitas no momento em 

que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”. 

De acordo com Gil (1999, p.62 e 63), a pesquisa documental apresenta algumas vantagens 

por ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos, não exige contato com os 

sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. Segundo o autor ela é 

semelhante à pesquisa bibliográfica os que a diferencia é que os documentos ainda não receberam 

tratamento analítico por nenhum autor, ou pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da 

pesquisa. 
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Na mesma direção, Cellard (2008, p. 298) indica que “a técnica de pesquisa documental 

vale-se de documentos originais, que ainda não receberam um tratamento analítico por nenhum 

autor”.  

Seguindo essa lógica, os documentos são classificados em fontes primárias e secundárias. 

Lakatos (2003) define os documentos primários como aqueles que não receberam qualquer 

tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornais, gravações, diários. 

Os documentos secundários são aqueles que, por alguma forma, já passaram por alguma análise, 

como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresa, tabelas estatísticas entre outros. 

Para Cellard (2008, p.115): 

 
O documento escrito constitui uma fonte extremante preciosa para todo 

pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em 

qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é 

raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em 

determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como 

único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente. 

 

Já na observação participante, o pesquisador vivencia pessoalmente o evento de sua 

análise. Sendo assim, o pesquisador deve se tornar parte de tal processo para então entender ações 

e sugerir e/ou implantar melhorias. 

Na concepção de Richardson (1999), na observação participante, o pesquisador analisa a 

realidade social que o rodeia, tentando captar os conflitos e tensões existentes e identificar grupos 

sociais que têm em si a sensibilidade e motivação para as mudanças necessárias. 

Na visão de Gil (1999), a observação participante se caracteriza pelo envolvimento dos 

pesquisadores e dos pesquisados no processo. No entanto este autor destaca que essa 

característica a faz distanciar-se dos princípios da pesquisa cientifica acadêmica, cuja 

objetividade da pesquisa empírica clássica não é observada. 

Nesse sentido, o material empírico utilizado para construir a atualização do manual foi 

produzido a partir de dados fornecidos em atas de reuniões, leituras das portarias
5
, manuais 

disponíveis no SISMOB, anotações pessoais a partir de minhas vivências desde quando me inseri 

como trabalhadora do GTEP, desde outubro de 2012 até os dias de hoje. 

Sendo assim, meu primeiro movimento foi o de reunir todos os documentos 

disponibilizados pelos gerentes da equipe de análise. Documento é aqui entendido como 
                                                           
5
 Foram utilizados para elaboração desse manual as portarias ampliação, construção e reforma 339/340/341 de 04 de 

março de 2013. 
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“declaração escrita que tem caráter comprovativo: qualquer objeto ou fato que serve de prova, 

confirmação ou testemunho: documentos fotográficos, documentos históricos”. (Dicionário 

Houaiss, 2014). 

 Entre os documentos disponibilizados, estão: 

 Quatro atas de reunião: sendo duas das reuniões realizados no mês setembro e 

duas das reuniões realizadas em outubro, todas em 2013;  

 As portarias nº 339, n° 340 e n° 341, de 04 de março de 2013; 

 Manuais de passo a passo disponibilizados no SISMOB. 

 

A segunda etapa foi de realizar a leitura desses documentos. A minha primeira leitura foi 

dos manuais disponíveis no SISMOB, verifiquei que existem vários manuais disponíveis, porém 

eles estão fragmentados e não fornecem o passo a passo do inicio ao fim. Dando continuidade nas 

leituras analisei registro das atas realizadas das reuniões com o grupo de pareceristas do GTEP. 

 

O terceiro e último movimento foi à construção do manual de passo a passo, onde trabalharei 

todas as fases do desenvolvimento da proposta. Um resultado deste trabalho é que o Manual será 

disponibilizado no site do SISMOB e, desse modo, poderá contribuir para auxiliar os municípios 

no envio de suas propostas.  
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3. CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DO TRABALHO 

 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), regulamentada através da Portaria N° 

2488 de 21, de outubro de 2011 (BRASIL, 2012), é resultado da experiência acumulada de vários 

atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de 

governo (BRASIL, 2012). 

No Brasil, a Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, e a principal 

porta de entrada, além de centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS).  A 

PNAB traz como itens indispensáveis para a realização das ações básicas de saúde: 

A. As Unidades Básicas de Saúde devem ser construídas de acordo com as 

normas sanitárias e tendo como referência o manual de infraestrutura do 

Departamento de Atenção Básica/SAS/MS; 

B. A que as UBS com ou sem equipes de Saúde da Família devem ser 

inscritas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do 

MS;  

C. Recomenda-se que utilizem, conforme orientações e especificações do 

manual de infraestrutura do Departamento de Atenção Básica/SAS/MS:  

 A estrutura física das UBS deve ser composta, minimamente de 

sala de gerência/administração, sala de triagem/pré-consulta, 

recepção/sala de espera, sala de curativo, farmácia, sala de 

vacina, sanitário público, copa, consultório médico, sala de 

procedimentos, sanitário de funcionários, depósito de material 

de limpeza, sala de coleta de exames laboratoriais, abrigo de 

resíduos sólidos, consultório de enfermagem, sala de 

esterilização, expurgo, sala de reunião, sala de acolhimento, 

lavanderia, se forem compostas por profissionais de saúde 

bucal, será necessário consultório odontológico com 

equipamento odontológico completo;  

D. A UBS deve dispor de equipamentos e instrumentos em condições de uso; 

e de insumos em quantidade suficiente para realização das atividades. Para 
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UBS que não dispõem de equipes de Saúde da Família, situadas em 

grandes centros urbanos, a PNAB recomenda o parâmetro de uma UBS 

para até 18 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem 

responsabilidade sanitária, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica (BRASIL, 2012). 

O Ministério da Saúde, com intuito de melhorar a infraestrutura das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e de aperfeiçoar o desempenho das equipes de saúde, lançou, no ano de 2009, o 

Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família. 

Esse plano tinha como intuito de investir no financiamento para construções de novas UBS.  

Para Sousa (2001), a infraestrutura é um conjunto de elementos relativos aos recursos 

humanos, matérias, regulamentações e incentivos, entre outros elementos que facilitam o 

processo de responder organizadamente às questões e desafios apresentados aos serviços de 

saúde. Assim, entende-se que a infraestrutura é a base para se realizar um trabalho em saúde com 

qualidade entre todos os profissionais da equipe. Buscamos um modelo de atendimento através 

de demanda espontânea e isso só se torna possível quando temos uma infraestrutura e ambiência 

adequadas, precisamos fazer com que os usuários se sintam confortáveis ao esperar por 

atendimento, precisamos de salas de acolhimento profissional onde o atendimento ocorra de 

forma individual. Nesse sentindo, quando necessário, à infraestrutura se torna importante para a 

concretização de conjunto de elementos mencionados a cima.  

 Uma infraestrutura adequada é aquela que se mantém compatível em conservar a pró-

atividade da equipe de saúde da família em seu trabalho na comunidade dando respostas as 

necessidades da população e atendendo as demandas espontâneas. (BRASIL, 2007). 

Segundo Wang (1987, pp 20-21), para se ter uma infraestrutura adequada é preciso ter 

uma política da saúde derivada de um processo racional, claro e democrático, ou seja, é preciso 

conhecer a população que é ou será atendida, ter dados sobre as necessidades locais com 

informações provenientes da avaliação de custo, benefício e efetividade das tecnologias de saúde 

(incluindo medicamentos, equipamentos, procedimentos médicos e técnicas organizacionais) e da 

disponibilidade de recursos financeiros, humanos e materiais.  

Compreendo que uma infraestrutura adequada vai muito além da disponibilidade de 

recursos financeiros, humanos e matérias. É o cuidado humano e acolhedor, é permitir a troca de 
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afetos e experiências entre os sujeitos, é reconhecermos os gestores, trabalhadores e usuários 

como sujeitos ativos das ações em saúde. 

Neste mesmo sentido, o MS aposta numa infraestrutura ideal que se configura em uma 

tríade ética-estética-política. Ética no sentido do comprometimento e corresponsabilidade dos 

gestores, trabalhadores e usuários. Estética porque inova na produção e valorização das 

subjetividades e da autonomia. Política porque permeia a inter-relação destes três atores no 

processo de produção de saúde. (BRASIL, 2004). 

Para se pensar no contexto da infraestrutura das UBS, parece-nos importante considerar 

que para alcançar a excelência
6
, tanto na assistência como na gestão, a equipe de saúde precisa ter 

à sua disposição meios de trabalhos suficientes e adequados para o uso, tais como: consultórios 

destinados para atendimento da equipe multiprofissional em quantidades coerentes com o número 

de profissionais, sala de vacina, medicamentos disponíveis, ambiente de recepção “adequado”, 

recursos matérias suficientes para que não impeça de realizar o atendimento de forma adequada. 

Para que as UBS tenham os recursos acima mencionados é preciso que se crie um espaço físico 

apropriado e foi partindo desse principio que o MS lançou nessa direção, o Programa de 

Requalificação de UBS, com investimentos do MS para o componente Construção. 

Entre 2009 e 2012, a análise das propostas acontecia através das documentações anexadas 

no SISPAG
7
, e o próprio sistema gerava uma planilha em formato de Excel. Através dessa 

planilha, analisávamos as propostas dos municípios que anexavam às documentações referidas de 

acordo com cada parcela que estava pleiteando no momento. 

Naquele momento, sentíamos muito diante da “insegurança” em analisar as propostas 

apenas pelos documentos anexados no SISPAG. Isso ocorria, devido ao fato de que não tínhamos 

nessa época, as imagens do desenvolvimento da obra no SISMOB, o que deixava o município em 

livre acesso para anexar o atestado de conclusão da obra. Além disso, não tínhamos como ter 

certeza se a obra teria sido realmente concluída ou se o documento havia sido anexado 
                                                           
6
 Característica do que é excelente; em que há excelência; que possui um teor mais elevado, é a busca de condições 

ou padrões de qualidade, mantendo sempre um grau de satisfação. Grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição.  
7
 Documentação necessária para liberação do recurso de acordo com  as parcelas em análise. A 1° Parcela do recurso 

equivalente a 20% era disponibilizada a partir da publicação da portaria de habilitação; A 2° Parcela do recurso 

equivalente a 60% mediante apresentação da respectiva ordem de início do serviço, assinada por profissional 

habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, ratificada pelo gestor local e 

pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB, fotos correspondentes às etapas de execução da obra e demais 

informações requeridas no sismob; e 3° Parcela do recurso referente a 20% do valor aprovado após a conclusão da 

edificação da unidade, e a apresentação do respectivo atestado, assinado por profissional habilitado pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, ratificado pelo gestor local e pela CIB, fotos 

correspondentes às etapas de execução da obra e demais informações requeridas no sismob. (BRASIL, 2013). 
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meramente para recebimento da terceira parcela. Ou seja, não havia mecanismos para certificar 

que as propostas em execução cumpriam as exigências mínimas para o repasse dos recursos 

restantes e, desse modo, nossas análises consideravam o que era enviado pelos municípios.   

Em 2013, as análises passaram a acontecer em dois sistemas. Pelo SISPAG, a parte de 

análise dos documentos, e pelo SISMOB, a parte de monitoramento da obra. Desse modo, nos 

têm sido possível visualizar de fato o andamento das obras, pois o município precisa alimentar a 

planilha de execução e, conforme o sistema vai sendo alimentado vai-se abrindo abas para 

inserção de imagens desde a placa da obra até a obra concluída, o que nos permite visualizar 

através dessas imagens o seu desenvolvimento, nos deixando mais seguros para realizar as 

análises necessárias.  

A partir de 2013, foi desenvolvido o módulo de cadastro de propostas pelo SISMOB. E 

foi desenvolvido, entretanto, a parte de análise pelo SISMOB ainda está, neste momento, em 

processo de desenvolvimento. 

A equipe do Núcleo de Tecnologia em Informática (NTI) está trabalhando para que até o 

início do segundo semestre de 2014, o sistema já esteja pronto tanto quanto para o cadastramento 

das propostas quanto para análise dessas propostas habilitadas a partir de 2013. Porém, as 

propostas de 2009 a 2012, continuarão ser analisadas em dois sistemas até que não mais existam 

propostas dos referidos anos para análise. 

Como já disse, neste TCC, me proponho a atualizar o Manual do Requalifica UBS no 

tocante à construção. Antes de prosseguir com reflexão que ora apresento, me parece pertinente 

indicar o que entendo por este termo. Desse modo, me reporto à Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC), n° 50, que define “Construção” como uma “nova edificação desvinculada 

funcionalmente ou fisicamente de algum estabelecimento já existente”. (RDC 50, 2011). 

Para o Ministério da Saúde, a estrutura das Unidades Básicas de Saúde deve enfocar as 

instalações elétricas e hidráulicas, ventilação, luminosidade, fluxo de usuários e facilidade na 

limpeza e desinfecção. (BRASIL, 2008). 

Desse modo assim, uma infraestrutura ideal é aquela que nos permite realizar as 

atividades cotidianas, onde possamos trabalhar através de demandas espontâneas e não por 

sistema de agendamentos como ocorre em alguns lugares ainda hoje. A estrutura física se torna 

importante, pois uma vez que, se a UBS não tiver um espaço físico adequado é preciso trabalhar 

pelo sistema de agendamento, o que exclui a entrada de usuários que não conseguirem ser 
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encaixados na agenda estabelecida naquele dia, podendo assim diminuir a procura da população 

para esses serviços. Entendo que uma infraestrutura que atenda minimamente o número de 

ambientes de UBS preconizados pela PNAB, que disponibiliza recursos profissionais e materias 

suficientes para atendermos a população através de demanda espontânea conseguirá assim se 

contrapor aos rígidos e limitados horários de funcionamento das UBS, onde grande parte da 

população não consegue acessar esse tipo de serviços devido aos restritos horários disponíveis. 

Entendo que a eficácia e o trabalho com qualidade não dependem somente do espaço 

físico, mas também da capacidade dos profissionais ali envolvidos. Contudo, para a realização 

com qualidade de práticas de cuidado em saúde com qualidade é preciso que se tenha um 

ambiente de trabalho que suporte minimamente o desempenho dos profissionais ali envolvidos. 

Para mim, além disso, é extremamente importante efetivar a implantação de programas de 

educação permanente, pois de nada adianta trabalharmos para remodelar somente a infraestrutura 

sem que se invista também na melhoria é preciso melhorar também da capacidade desses 

profissionais exercerem suas funções. 

O Ministério da Saúde preocupado não só com a construção em si, pois compreende que o 

espaço físico não é estático e, sim, que é um espaço habitável que precisa ser saudável e 

acolhedor, lança, dentro da Política Nacional de Humanização (PNH), como uma de suas 

diretrizes, a valorização da ambiência. Nesse sentido, a ambiência é compreendida como espaço 

social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, 

resolutiva e humana (BRASIL, 2007). 

O trabalho no espaço vai muito além da composição simples e formal dos ambientes. 

Segundo a Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2007), o cuidado com a ambiência se 

baseia em três eixos norteadores, a saber:  

 

1) Confortabilidade; espaço confortável e acolhedor de modo que possa favorecer a 

privacidade e individualidade dos usuários, nesse eixo o cuidado é com o ambiente que 

interage com as pessoas.  

2) Espaço como ferramenta facilitadora do processo de trabalho; a ambiência entra como 

uma ferramenta para contribuir com as mudanças como coprodução dos espaços aspirados 

pelos profissionais da saúde e usuários, garantia de biossegurança relativa a infecção 

hospitalar, prevenção de acidentes biológicos.  
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3) Espaço onde se permite o encontro entre os sujeitos; nesses espaços se propiciam 

oficinas, rodas de conversa para discussão e decisão sobre a intervenções no espaço 

físicos dos serviços de saúde.  

Entendo que o ambiente exerce influência não só na saúde dos que ali trabalham, mas 

também dos usuários, por isso se faz necessário pensar que para alcançar a eficácia
8
 no trabalho é 

importante um ambiente adequado, nos moldes que já venho apresentando aqui. Assim, tendo 

como consequência uma assistência de qualidade, o espaço físico precisa ser estudado e 

planejado, pois essas situações devem ser construídas atendendo as particularidades de cada 

indivíduo ou grupo de indivíduo que ocupa tais espaços. 

Nessa direção, o Requalifica UBS é uma aposta do MS para promover a construção, 

reforma e ampliação de unidades básicas de saúde que levem em consideração a ambiência 

adequada. Todavia, como já foi dito, várias propostas apresentadas pelos municípios ao 

Ministério da Saúde não conseguem se adequar minimamente aos padrões estabelecidos. Uma de 

nossas apostas, como equipe do GTEP, é que há dificuldade de compreensão de tais padrões 

pelos municípios, motivo pelo qual, propus a elaboração de um Manual de Passo a Passo, o qual 

passo a descrever no próximo capítulo deste TCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 Resultado obtido da comparação entre as realizações e os resultados reais com os que foram estabelecidos. 

(GLOSSÁRIO, FNDE). 
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4. DOCUMENTOS E ORIENTAÇÕES DISPONIBILIZADOS NO SISMOB 

 

O manual de construção de Unidades Básicas de Saúde existente pode ser visualizado no 

sítio eletrônico do Sistema de Monitoramento de Obras - SISMOB
9
.  Atualmente o manual de 

construção fica disponibilizado no sistema, na aba de - Documentos/Orientações Instrutivos. 

Ressalta-se que existem outros manuais disponibilizados sendo separados por assunto: Unidade 

Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e Academia da Saúde.  

Em relação ao manual de construção de UBS, ele está inserido no assunto Unidade Básica 

de Saúde, que engloba as informações de construção, reforma e ampliação de unidade, 

totalizando 17 documentos postados. Especificamente no que tange ao assunto construção, são 

disponibilizados os documentos demonstrados no quadro I abaixo: 

 

Quadro II 

Documentos/Orientação: Unidade Básica de Saúde - Componente Construção 
Tipo de Documento Data da última 

atualização 

Formato do 

Documento 

Número 

de 

Páginas 

 

Passo a passo para inserção de atestado de conclusão e 

ordem de início de serviço no FNS das propostas 

contempladas no período de 2009 a 2012 

24/04/2014 PDF 6 

Orientações sobre “paralisação das obras” 19/11/2013 PDF 2 

Detalhamento do componente construção & Passo a Passo 

para cadastrar proposta de construção de UBS   

09/04/2013 PDF 31 

Manual de orientações básicas para fotografar as obras de 

reforma, ampliação e construção de Unidades Básicas de 

Saúde  

07/03/2013 PDF 19 

Como inserir a Ordem início de Serviço da proposta de 

Construção de UBS no Sistema do FNS?   

25/02/2013 PDF 9 

Como visualizar o parecer de Alteração de Endereço no 

Sistema do FNS?   

25/02/2013 PDF 7 

Acessibilidade em Unidades Básicas de Saúde  09/07/2012 PDF 22 

Guia de Sinalização das Unidades e Serviços do Sistema 

Único de Saúde – SUS 

28/05/2012 PDF 29 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

Não consta PDF 105 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

 

                                                           
9
 Disponível http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php?dados_incorretos=true.  

 

http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/passo_passo_finalizacao_servico.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/passo_passo_finalizacao_servico.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/passo_passo_finalizacao_servico.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/passo_passo_finalizacao_servico.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/ORIENTACAO_E_PASSO_A_PASSO_COMPONENTE_CONSTRUCAO_2013.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/ORIENTACAO_E_PASSO_A_PASSO_COMPONENTE_CONSTRUCAO_2013.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/MANUAL_FOTO_SISMOB_25022013.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/MANUAL_FOTO_SISMOB_25022013.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/MANUAL_FOTO_SISMOB_25022013.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/INSERIR_OIS_FNS.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/INSERIR_OIS_FNS.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/ALTERACAO_ENDERECO_04022013.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/ALTERACAO_ENDERECO_04022013.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/recomendacoes_acessibilidade.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/guiasinalizacao_301111.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/guiasinalizacao_301111.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php?dados_incorretos=true
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Verifica-se que existem 9 documentos que tratam de orientações sobre construção de 

UBS, e que eles estão disponibilizados junto com as informações de reforma e ampliação. 

Especificamente sobre construção, os documentos disponibilizados são: passo a passo, 

informação sobre como inserir e visualizar documento no sistema guia de sinalização das 

Unidades e outros como documento de Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

O manual de construção de UBS, cuja proposta de atualização é o tema do presente estudo 

fica inserido junto com a documentação citada acima, uma vez que algumas telas sofreram 

modificação e os manuais estão de forma fragmentadas dificultando a busca pelo leitor.  

 
 

4.1 MANUAL DE PASSO A PASSO – COMPONENTE CONSTRUÇÃO 

 

Todas as pessoas, independente de ter senha de acesso ou não, podem ter acesso ao manual 

disponível no SISMOB independente de ter senha de acesso ou não. A elaboração deste manual é 

para as propostas de construção de UBS, habilitadas no ano de 2009 a 2012. Como já falado 

anteriormente, essas propostas são alimentadas por dois sistemas. A parte de documentação como 

ordem de serviço e atestado de conclusão da obra é inserida no Sistema de Cadastro de propostas 

do FNS
10

, e no SISMOB fica toda parte de informar os dados da obra, empresa licitada, 

desenvolvimento da obra, anexar imagens do desenvolvimento da obra. As propostas referentes 

ao ano de 2013 serão analisadas somente pelo SISMOB, entretanto o sistema está passando por 

modificações para receber essas novas propostas. Seguem abaixo as telas contendo passo a passo 

do cadastramento das propostas até análise da terceira parcela. 

 

                                                           
10

 Disponível no endereço eletrônico http://fns.saude.gov.br/ 

 

http://fns.saude.gov.br/
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Figura 1-1º Passo Cadastramento do prefeito/engenheiro/técnico 

 

 

Neste 1º Passo para cadastramentos dos gestores é preciso acessar o sistema através do 

link http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php, informar o CNPJ do Fundo Municipal 

de Saúde-FMS e a senha do Fundo Municipal de Saúde. Na ausência do CNPJ e senha de acesso 

ao sistema orientamos entrar em contato com a Divisão de Convênios (DICON). O 2º. Passo do 

pode ser visualizado na figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 2-– 2º Passo Cadastrar o prefeito 

 

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php
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No 2º Passo para cadastrar o “Prefeito” é preciso clicar na aba prefeito e em seguida digitar o 

CPF do novo gestor e clicar em pesquisar. Na sequência abrirá tela de informações pessoais 

conforme demonstrado na figura 3:  

 

 

 

 

 

 

3º Passo digitar todas as informações solicitadas, principalmente o endereço eletrônico, pois a 

senha pessoal irá para o email cadastrado e depois clicar no botão “enviar”. 

 

 

 

 

4º Passo clicar na “aba engenheiro” e digitar o CPF do engenheiro ou arquiteto e clicar em 

pesquisar; 

 

 

 

 

No 3º Passo são digitadas as informações pessoais solicitadas: CEP, endereço completo, 

bairro, UF, município, telefones e principalmente o endereço eletrônico, pois a senha pessoal irá 

para o email cadastrado, depois de preenchido os dados clicar no botão “enviar”. Salientamos que 

é obrigatório o preenchimento dos dados em asterisco.  

No quarto e quinto passo é realizado o cadastramento do responsável técnico pela obra e 

do técnico municipal, podendo ele ser o Secretário de Saúde ou qualquer outro técnico de saúde 

que irá acompanhar/monitorar ou inserir informações da obra. Conforme demonstrado nas figuras 

de 4 a7: 

 

 

É obrigatório o preenchimento 

dos dados em asteriscos. (*) 

 

3º CADASTRAR O ENGENHEIRO/ARQUITETO 

Figura 3-3º Passo Inserir informações pessoais do Prefeito 
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Figura 4 - 4º Passo cadastrar engenheiro/arquiteto 

 

No 4º Passo para cadastrar o responsável técnico da obra é preciso clicar na aba 

“engenheiro/arquiteto” e em seguida digitar o CPF do novo gestor e clicar em pesquisar. Na 

sequência abrirá tela de informações pessoais conforme demonstrado na figura 5:  

 

Figura 5 - 5° Passo inserir informações pessoais do engenheiro/arquiteto 
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No 5° Passo são digitadas as informações pessoais solicitadas: CEP, endereço completo, 

bairro, UF, município, telefones e principalmente o endereço eletrônico, pois a senha pessoal irá 

para o email cadastrado, depois de preenchido os dados clicar no botão “enviar”. Salientamos que 

é obrigatório o preenchimento dos dados em asterisco. 

 

Figura 6 - 6º Passo cadastrar Técnico Municipal 

 

 

No 6º Passo para cadastrar o técnico é preciso clicar na aba “técnico” e em seguida digitar 

o CPF do novo gestor e clicar em pesquisar. Na sequência abrirá tela de informações pessoais 

conforme demonstrado na figura 7: 
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Figura 7 - 7° Passo inserir informações pessoais do técnico 

 

 

No 7º Passo são digitadas as informações pessoais solicitadas: CEP, endereço completo, 

bairro, UF, município, telefones e principalmente o endereço eletrônico, pois a senha pessoal irá 

para o e-mail cadastrado, depois de preenchido os dados clicar no botão “enviar”. Salientamos 

que é obrigatório o preenchimento dos dados em asterisco. Informamos que é preciso cadastras 

mais de um engenheiro/arquiteto e técnico, basta informar o novo CPF e clicar em pesquisar. A 

seguir segue a figura 8 que ilustra como atualizar ou alterar os cadastros dos usuários. 
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Figura 8 - 8° Atualizar ou alterar o cadastro dos usuários 

 

 

No 8º Passo caso deseje excluir algum usuário, clique em excluir e em seguida digite o 

CPF do novo usuário e preencha todos os dados solicitados. Para alterar alguma informação do 

usuário já cadastrado clique em alterar. 

 

4.2 PASSO A PASSO PARA CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS – CONSTRUÇÃO 

DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

As propostas do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 

componentes construção, reforma e ampliação são cadastradas no Sistema de Monitoramento de 

Obras (SISMOB). Em 15 de Fevereiro de 2013 houve abertura do sistema para atualização do 

“Questionário on-line” das UBS existentes no município.  Em 05 de março de 2013, o sistema 

tornou-se apto para cadastro de propostas de programas e emendas parlamentares, em 06 de 

setembro 2013, encerrou-se a data para cadastramento de proposta de programa; e em 30 de 

dezembro 2013 concluiu-se cadastramento das propostas de emendas parlamentares. Saliento que 

as propostas de construção cadastradas em 2013 serão analisadas somente pelo SISMOB, que 

encontra-se em processo de modificação. Em 2013 foram cadastradas 5.318 (cinco mil trezentos 
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e dezoito) propostas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 199 (cento e noventa e 

nove) propostas não PAC as 5.517(cinco mil quinhentos e dezessete) propostas já foram 

habilitadas em portaria. Logo abaixo estaremos descrevendo passo a passo para o cadastramento 

de propostas de construção de UBS. Segue a figura 9: 

 

  

Figura 9 -  1º Passo Acessar o sistema com CPF e senha pessoal 

 

 

No 1º Passo para ter acesso ao SISMOB é preciso clicar na aba “acesso ao sistema” no 

espaço onde solicita usuário é preciso informar o CPF que foi cadastrado anteriormente e a senha 

que foi encaminhada para o e-mail pessoal. Na figura 10 mostra como acessar o questionário on-

line. 
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Figura 10 - 2º Passo Clicar em acessar para responder o questionário on-line 

 

No 2º Passo é preciso clicar na seta verde para acessar o questionário. Antes de cadastrar 

propostas de construção é preciso responder o questionário on-line conforme demonstrado na 

figura 11:  

 

 

 

Figura 11 - 3º Passo Clicar na aba questionário on-line 

 

Nesse 3º Passo, ao clicar na aba questionário on-line é possível visualizar um questionário 

para cada Unidade Básica de Saúde do município. Conforme demonstrado na figura 12: 
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Figura 12 - 4º Passo clicar no responder 

 

 

 

No 4º Passo é preciso clicar no botão responder e informar os dados pertinentes a cada 

Unidade conforme demonstrado nas próximas figuras. Para que consiga cadastrar proposta de 

construção é necessário o preenchimento do “Questionário on-line” de todas as UBS existentes 

no município.  
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Figura 13 - 5º Passo Informar se o estabelecimento é uma UBS 

 

No 5º Passo solicita-se confirmar se o estabelecimento é uma Unidade de Saúde. 

Salientamos que as propostas só serão analisadas se as informações no CNES constarem que as 

unidades possuem tipo de atendimento de Unidade de Saúde, Centro de saúde ou Posto de saúde. 

Na figura 14 traz dados referentes ao imóvel a ser construído. 

 

 

Figura 14 -  6º Passo Informar dados do imóvel 
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No 6º Passo é solicitado informar os dados do tipo de imóvel, a existência de 

documentação regular, a localização do imóvel, metragem da área a ser construída. Lembramos 

que não é a área total do terreno e sim a metragem total da construção que não poderá ser inferior 

a 153,24m², o ano de construção do imóvel, se o imóvel já foi reformado ou ampliado. A seguir a 

figura 15 é para demonstrar os dados das UBS recenseadas. 

 

 

 

Figura 15 - 7º Passo dados do Censo das Unidades Básicas de Saúde 

 

 

Esse 7º Passo é para visualizar dados recenseados pelas entrevistas realizadas pelo 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção a Saúde (PMAQ). Em seguida, 
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deve-se clicar no botão “salvar” para encaminhar as informações preenchidas para base de dados 

do Ministério da Saúde. Lembramos que os dados do censo não irão interferir na seleção das 

propostas. A partir da figura 16 serão abordados passo a passo para o cadastramento de novas 

propostas. 

 

 

Figura 16 - 8º Passo clicar no botão cadastramento da proposta 

 

 

Neste 8º Passo após responder o questionário on-line do diagnóstico das Unidades 

existentes no município, clique no botão “cadastro de proposta” para dar início ao cadastramento. 

Nas próximas telas serão demonstrados os dados a serem preenchidos para concluir o 

cadastramento das propostas. 
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Figura 17 -  9º Passo Selecionar o tipo de proposta a ser cadastrada 

                                                  

 

 

Figura 18 - 10º Passo clicar no botão nova proposta 

 

 

Nos passos 09 e 10 é preciso escolher o tipo de proposta a ser cadastrada se é de emenda 

parlamentar ou se é de programa e posteriormente clicar no botão “cadastrar nova proposta” para 

iniciar o cadastramento. Na figura 19 demonstrará os dados da unidade a serem preenchidos. 
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Figura 19 - 11º Passo Informar os dados referentes à UBS e clicar no botão avançar propostas 

 

 

No 11º Passo, solicita – se: A) informar o nome da UBS após a construção; B) Informe o 

endereço completo onde será construída a UBS; C) Informe a coordenada geográfica do local onde 

será construída a UBS. Para indicar a latitude e longitude correta, clique em mapa e em seguida, 

localize o terreno onde será construída a UBS. Depois de localizado de um clique para incluir as 

coordenadas. Caso não consiga localizar o terreno no mapa, informe a latitude e longitude nos devidos 

campos; D) Informe o nome das unidades a serem beneficiadas com a construção de UBS; E) Informe 

o número de habitantes a serem assistidos da UBS; F) Selecione o porte da UBS que deseja construir. 

UBS Porte I: R$ 408.000.00- 297,72 m², UBS Porte II: R$ 512.000.00- 374,04m², UBS Porte III: 

R$ 659.000.00- 481, 04m², UBS Porte IV: R$ 773.000.00- 564,84m² G) Selecione a população a ser 

atendida; H) Informe se essa UBS ira atender ou não a comunidade residente nas habitações do 
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programa minha casa minha vida; I) Informe se o terreno onde será construída a UBS existe ou não 

alguma edificação. A seguir figura 20 para anexo dos documentos e imagens. 

 

Figura 20 - 12º Passo anexar os documentos e fotos do terreno 

 

 

No 12º Passo, é preciso clicar no botão “selecionar” documento e depois inserir o 

documento de certidão do terreno emitido pelo cartório. Após anexar o documento é preciso 

anexar imagens do terreno bastando clicar no botão selecionar foto e enviar fotos do terreno onde 

será construído a UBS. Saliento que as fotos a serem anexadas deverão ser em formato de JPG ou 

PNG. O tamanho do arquivo não deve ultrapassar o limite de 1,5MB (megabytes). Depois clicar 

no botão “avançar proposta”. A 21° figura nos permite somente visualizar as áreas a serem 

construídas com suas metragens mínimas a serem atendidas. 

 

  

1º 

2º 

3º 
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Figura 21 -  13º Passo visualizar os ambientes e suas respectivas áreas mínimas a serem 

construídas 

 
 

 

O 13º Passo nessa tela nos permite visualizar os ambientes a serem construídos e suas 

respectivas áreas mínimas a serem atendidas. Não é preciso informar nada nessa tela somente se 

desejares cadastrar nova proposta clique no botão visualizar propostas cadastradas. 
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4.3 PASSO A PASSO PARA O MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS – 

COMPONENTE CONSTRUÇÃO  

 

 O Sistema de Monitoramento de Obras surge com intuito de monitorar as obras de 

infraestrutura e engenharia não só das Unidades Básicas de Saúde mais também das Unidades de 

Ponto Atendimento e das Academias da Saúde. Hoje, o SISMOB atende aos programas de toda 

Secretária de Atenção a Saúde (SAS) no que se diz respeito à infraestrutura.  Saliento que o 

monitoramento das obras é obrigatório para todas as propostas cadastradas desde 2009 até 2013. 

De acordo com a Portaria nº 340/2013, se o ente federativo beneficiado com propostas de 

construção não acessar o SISMOB ao menos uma vez durante um período de 60 (sessenta) dias 

pode ter seu recurso financeiro do Programa de Requalificação de UBS, ou de outros programas 

ou estratégias instituídos ou financiados pelo PAC suspenso. Seguem os passos para o 

monitoramento das propostas de construção de UBS. 

 

 

Figura 22 - 1º Passo acessar o sismob com a senha pessoal 

 

No 1º Passo, é preciso clicar na aba “acesso ao sistema”, informar o número do CPF 

cadastrado anteriormente e informar à senha que foi enviado para o email pessoal. Na figura 23 

segue o passo para acessar o sistema. 
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Figura 23 - 2º Passo clicar na seta verde “acessar” 

 

 

Figura 24 - 3º Passo acessar monitoramento 

 

 

Nos 2° e 3º Passos, ao logar no SISMOB com a senha individual é preciso clica na seta 

verde para acessar o sistema e na figura 24 clicar na aba “acessar monitoramento” para atualizar 

os dados da obra.  A partir da figura 25 segue o cadastramento da proposta: 
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Figura 25 - 4º Selecionar o tipo de obra 

 

 

No 4º Passo primeiramente atentar quanto aos sinalizadores informando a situação da 

obra. Esses indicadores têm o intuito de sinalizar as obras emitindo alertas quando estivem em 

situações críticas ou em atraso. 

 

Depois é preciso escolher o tipo de proposta a serem monitorada. Neste caso, é preciso clicar em 

“construção” e por último clicar no número da proposta a ser monitorada. Na figura 26 apenas em 

nível de informações dos dados que foram informados no cadastro da proposta. 

Atenção quanto aos sinalizadores 

da situação da obra. 
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Figura 26 - 5° Passo Informações dos dados da proposta cadastrada anteriormente 

 

 

No 5º Passo fornece informações da proposta cadastrada anteriormente. Salientamos que 

o módulo construção ainda não está habilitado para o recebimento de documentos. Os 

documentos como ordem de serviço e atestado de conclusão da obra deverão ser inseridos no 

sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo no site do Fundo Nacional de Saúde: 

http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf. Nas figuras 27 e 28 é preciso informar os dados da 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf
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Figura 7 – 7° Passo Informar dados dos estabelecimentos 

 

Figura 28 – 7º Passo Informar dados do estabelecimento 

 

 

 

2º 

3º 

Figura 27 -  6º Passo Informações da Obra 

  

1º 
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Nos 6° e 7º Passos, primeiramente, é preciso clicar no botão acessar, depois informar o 

engenheiro responsável pela obra e clicar no mapa para fazer a localização geográfica da UBS no 

caso de apresentar dificuldades de visualização é só clicar na imagem mapa abaixo. Nas figuras 

29, 30 e 31 é preciso informar dados do imóvel e acessar o monitoramento onde solicita dados 

como nome da obra, metragem entre outras informações demonstradas a seguir:  

 

 

Figura 28 – 9° Passo Informar dados do imóvel 

 

 

4º 

1º 

2° 

3° 
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Figura 29 - 10° Passo Acessar monitoramento 

 

 

 

 

Figura 30 - 11° Passo Informações do Projeto 

 

4º 

5° 

6° 

7° 

8° 
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No 9º, 10º e 11º Passo é preciso primeiramente informar a metragem da área a ser construído, o 

número de pavimentos que serão construídos, se o terreno é próprio, cedido ou alugado e clicar 

em “salvar”. Na figura 30, é preciso acessar a aba monitoramento da obra e clicar em acessar. A 

figura 31 informa o nome da obra, a metragem da área a ser construída, informar a situação do 

projeto se já foi iniciado, se está em elaboração, ou se foi encaminhado para parecer técnico da 

vigilância sanitária ou se já foi concluído, informar a data de início da elaboração e a data de 

conclusão da obra;  Informar o tipo de financiamento para elaboração do projeto e clicar no botão 

“salvar”. Na próxima figura solicita informações da contratação da obra. 

 

 

Figura 31 - 12° Passo Informações da Contratação 
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No 12° Passo é preciso informar dados da contratação da obra, situação do processo de 

licitação se já foi iniciado, se está em andamento ou se já foi concluído, no próximo passo 

informar a modalidade da contratação se por execução direta ou por licitação. Os dados da 

contratação da obra são as últimas etapas a serem preenchida na figura 32, onde se solicita 

informar o nome da empresa contratada, CNPJ, e-mail, telefone comercial, data da assinatura do 

contrato, prazo de vigência do contrato e o valor do contrato. Depois de preenchidos esses dados, 

deve-se clicar em “salvar” para ir para próxima página. Na 33° figura demostra a planilha de 

execução da obra.  

 

Figura 33 - 13° Passo Informações da Execução da Obra 
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No 13º Passo solicita informar a data de início da obra e a previsão de conclusão da obra, em 

seguida é preciso marcar todas as etapas que serão executadas na obra e posteriormente a 

porcentagem que se encontra cada serviço. Por Exemplo, ao marcar um serviço como “Paredes e 

Painéis” é preciso informar à porcentagem que se encontra esse serviço. Saliento que a 

porcentagem executada é mensurada de 0 a 100%, oriento que se foi marcado algum serviço por 

engano só poderão ser desmarcados enquanto a porcentagem estimada de execução for igual a 

0,00 %. Para salvar as informações é preciso clicar no botão “salvar”. Na 14º etapa, serão 

demonstradas como anexar imagens do desenvolvimento da obra.  
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Figura 34 - 14º Passo Inserção de Imagens da Obra 

  

 

No 14° Passo é preciso anexar imagens desde a placa da obra seguindo os modelos e 

padrões preconizados pelo Ministério da Saúde até sua conclusão. A fachada da UBS também 

precisa estar padronizada com o nome da unidade e a logomarca do MS e do Sistema Único de 

Saúde. Informo que, de acordo que a planilha de execução, ao ser é alimentada ela abrirá abas 

para o anexo das imagens de acordo com a porcentagem da obra, cada aba corresponde a 20% de 
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cada etapa é preciso anexar no mínimo 5 imagens correspondente a cada etapa: Antes do início 

da obra, 1° etapa, 2º etapa, 3° etapa, 4° etapa e 5° etapa. Na 35° e última figura no que se refere 

ao monitoramento solicita dados do funcionamento do estabelecimento. 

 

 

Figura 32 - 15º Passo Funcionamento do Estabelecimento 

 

 

Nesse último passo do monitoramento, solicitam informações se o estabelecimento está 

em funcionamento ao clicar que “não” abrirá uma pergunta solicitando a data provável da 

inauguração e solicita também informar algum dos motivos pelo não funcionamento como; 

dificuldade para contratar equipes de saúde, dificuldades para aquisição de 

equipamentos/imobiliários, aguardando parecer técnico da vigilância sanitária ou outros. Ao 

clicar em “sim” será aberta uma aba perguntando a data de inauguração do estabelecimento e o 

número do CNES, após isso deve-se  clicar em salvar. Nas próximas telas seguem as informações 
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quanto a inserção da ordem de início de serviço e o Atestado de Edificação da UBS pelo site do 

Fundo Nacional de Saúde. 

 

4.4 PASSOS A PASSO PARA INSERÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO E DO ATESTADO 

DE CONCLUSÃO DA OBRA DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO PERÍODO DE 

2009 A 2012 – COMPONENTE CONSTRUÇÃO 

 

Para dar início à análise da 2° e 3º parcelas e, posteriormente, à liberação do recurso faz se 

necessário anexar o documento de ordem de serviço e atestado de conclusão da obra no site do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS), e a obra precisam estar monitorada no SISMOB em todas as 

etapas do monitoramento explicadas anteriormente. Os documentos mencionados acima 

anteriormente não precisam estar nos modelos disponibilizados pelo site do FNS, porém é preciso 

conter as informações mínimas como: estar em papel timbrado com brasão do município, nome 

da empresa responsável pelo início da construção e término da obra com endereço, CNPJ, 

Endereço da UBS a ser construída, assinatura do engenheiro e ou arquiteto com o número do 

CREA ou CAU, assinatura do gestor local do município e oficio de encaminhamento da Ordem 

de Serviço e atestado de conclusão da obra para CIB se o Estado não estiver ratificado a proposta 

do município em análise. Lembramos, ainda, que os documentos precisam estar escaneados em 

PDF postados em único arquivo com a Ordem de Início de Serviço ou com o atestado de 

conclusão da obra no caso de análise da 3° parcela. Na figura 36 demonstra como ter acesso ao 

FNS. 
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Figura 33 - 1° Passo acessar o site do Fundo Nacional de Saúde - FNS 

 

 

No 1º Passo para anexar documento de “Ordem de Serviço”, é preciso acessar o site do FNS 

através do link http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf. Atenção o sistema do FNS deverá 

ser acessado com o navegador Internet Explorer versão 8.0 ou 9.0 é preciso clicar na aba 

“proposta Fundo a Fundo” e posteriormente selecionar a aba de “propostas anteriores a 2013”. 

Figura 37 é preciso informar o CNPJ e a senha. 

http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf
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          No 2º Passo é preciso digitar o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde ou da Prefeitura 

Municipal, bem como sua respectiva senha. Vale ressaltar que se a proposta foi cadastrada no 

CNPJ do Fundo deverá acessar o Sistema do FNS com o CNPJ e senha do Fundo, porém se a 

proposta foi cadastrada com o CNPJ da prefeitura, deverá acessar o Sistema do FNS com o CNPJ 

e senha da prefeitura. Para identificar se a proposta foi cadastrada no CNPJ do Fundo ou da 

Prefeitura, basta observar o número da proposta, pois os primeiros 11 dígitos correspondem ao 

CNPJ. Nos 3 e 4 passos é preciso informar o ano da proposta a ser inserida a ordem de serviço e 

clicar em alterar demonstrado abaixo.  

 

Figura 34 - 3º Passo Informar o ano da proposta 
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Figura 35 - 4º Passo Clicar no Botão “Alterar” 

 

 

No 3º e 4º Passo após informar o CNPJ da proposta é preciso selecionar o ano da proposta no 

campo “exibir propostas do ano”. Após identificar a proposta em questão deverá clicar no botão 

“Alterar”, Nas figuras 40 e 41 será demonstrado como anexar “ordem de serviço”.  
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Figura 36 - 5º Passo  Clicar na aba de Documentos Obrigatórios 

 

 

Figura 37  – 6º Passo Clicar em Selecionar Arquivo 

 

 

2º 

3º 

1º 
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Figura 38 - 7º Passo Informar os Indicadores da Unidade a ser Analisada 

 

 

Nos 5º, 6º e 7º Passos, é preciso clicar, primeiramente, nos documentos obrigatórios 

demonstrados na figura 40 e, posteriormente, abrirá a tela demonstrado na figura 41, na qual o 

gestor precisará clicar em selecionar documento, após clicar nesta aba é preciso verificar onde o 

arquivo foi salvo no computador, selecionar o arquivo e clicar em “enviar arquivo”, A figura 42 

mostrará o último passo a ser informado é preciso preencher os indicadores da obra informando o 

percentual em que se encontra, após o preenchimento dos indicadores deve-se clicar em “inserir 

informações” e depois clicar em “finalizar proposta” para que possa ser analisada pela equipe de 

análise do Departamento de Atenção Básica. Na figura 8 demonstrará como anexar o atestado de 

conclusão da obra. 

 

 

4º 

5º 

6º Finalizar proposta 
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Figura 39 - 8° Passo acessar o site do FNS para Inserir o Atestado de Conclusão 

 

 

No 8º Passo para anexar documento de “Atestado de Conclusão” é preciso acessar o site do FNS, 

através do link http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf. Atenção o sistema do FNS deverá 

ser acessado com o navegador Internet Explorer versão 8.0 ou 9.0 é preciso clicar na aba 

“proposta Fundo a Fundo” e posteriormente selecionar a aba de “propostas anteriores a 2013”. Na 

próxima figura 43 é preciso informar o CNPJ e a senha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - 9º Passo Informar o CNPJ e a senha 

 

http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf
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No 9º Passo acessar o Sistema do FNS com o CNPJ e senha do Fundo. Porém se a 

proposta foi cadastrada com o CNPJ da prefeitura deverá acessar o Sistema do FNS com o CNPJ 

e senha da prefeitura. Para identificar se a proposta foi cadastrada no CNPJ do Fundo ou da 

Prefeitura, basta observar o número da proposta, pois os primeiros 11 dígitos correspondem ao 

CNPJ. Na figura 10 e 11 é preciso informar o ano da proposta a ser inserido o atestado de 

conclusão da obra e clicar em alterar demonstrado a seguir.  

 

Figura 41 - 10º Passo Informar o ano da proposta 

 

 

Figura 42 - 11º Passo Clicar no Botão “Alterar” 
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Nos 10º e 11º Passos, após informar o CNPJ da proposta é preciso selecionar o ano da proposta 

no campo “exibir propostas do ano”. Após identificar a proposta em questão deverá clicar no 

botão “Alterar”, Nas figuras 47 e 48 serão demonstrados como anexar “Atestado de Conclusão da 

Obra”.  

 

 

Figura 43 - 12º Passo Clicar na aba de Documentos Obrigatórios 

 

 

 

 

1º 
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Figura 44 - 13º Passo Clicar em Selecionar Arquivo “Atestado de Conclusão” 

 

 

 

Figura 45 - 14º Passo Informar os Indicadores da Unidade a ser Analisada 

 

 

 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º Finalizar proposta 
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Nos 12º, 13 e 14° Passo é preciso clicar, primeiramente, em documentos obrigatórios 

demonstrados na figura 47 e posteriormente abrirá a tela 48 onde o gestor precisará clicar em 

selecionar documento, após clicar nesta aba é preciso verificar onde o arquivo foi salvo no 

computador, selecionar o arquivo e clicar em enviar arquivo, A figura 49 mostrará o último passo 

a ser informado. É preciso preencher os indicadores da obra informando o percentual em que se 

encontra, após o preenchimento dos indicadores clicar em inserir informações e depois clicar em 

finalizar proposta para que possa ser analisada pela equipe de análise do Departamento de 

Atenção Básica. Dessa forma conclui-se o manual de todos as etapas necessárias para 

efetivar a conclusão da proposta e ter como consequência o repasse do recurso e a expansão da 

cobertura da Atenção Básica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo visa constribuir com os municípios a fim de minimizar as dificuldades 

enfrentadas no manuseio dos  sistemas que atendem as propostas de construção. O Sistema de 

Monitoramento de Obras (SISMOB) surgiu como um grande aliado não só para equipe de análise 

da Atenção Básica, onde nos permite visualizar o desenvolvimento e o monitoramento da obra, 

como também para o municípios, onde permite que o gestor seja sinalizado, através de alertas, 

quando a obra estiver em atraso ou há mais de trinta dias sem acesso.  

As construções das Unidades Básicas de Saúde visando uma estrutura física adequada 

para o desenvolvimento de ações de saúde para os usuários do SUS, representa o resgate do 

direito de cidadania do ponto de vista de uma conquista política. Dessa forma, é possível 

vislumbrar a possibilidade de reconstrução de um novo conceito de espaço físico para a 

realização de ações de saúde, que busque a qualidade na oferta dos serviços e, ao mesmo tempo, 

a equidade do acesso. 

Atualmente, o Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos (GTEP) realiza em torno de 

755 atendimentos semanais, sendo que a maioria desses perfis de atendimento, em torno de 43%, 

buscam informações sobre as propostas de construção de UBS. Entre as principais dúvidas são 

informações sobre manuseio do sistema, liberação de recursos e interpretações da portaria.  

Verificou-se  que as informações disponibilizadas para o municipios através dos manuais 

são fragmentadas, dificultando assim as buscas, uma vez que o municípios precisam abrir vários 

documentos para achar as orientações refente a construção. 

A minha proposta de melhoria surge na atualização e na junção dos manuais 

disponibilizados no SISMOB, objetivando facilitar tanto a visualização quanto a leitura e torná-lo 

mais didático a fim de auxiliar os município no acompanhamento e monitoramento das propostas 

de construção, reduzindo assim o número de propostas em diligência e propiciando ao gestor 

autonomia durante o manuseio com os sistemas. 

Entendo que a atualização do manual pode tornar-se uma das ferramentas para diminuir a 

quantidade de propostas em diligências, aumentando assim a liberação de recursos para o 

município e impactando diretamente em melhorias para a população ao que se refere a 

quantidade/qualidade das infraestrutras das unidades básicas de saúde.   
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Os municípios enfrentam dificuldades relacionadas a falta de atualização das publicações 

existentes, bem como dificuldades em manusear dois sistemas (SISMOB e FNS), falta de 

entendimento das escritas nos pareceres. Frente a isto , deve-se pensar em estratégias que 

reduzam esses danos bem como discutir estrátegias individuais para cada estado pois a 

dificuldade enfrentadas são diferenciadas, realizar educação permanente através fóruns, eventos 

compartilhados e ambientes virtuais.  

Nesse sentindo, a atualização do manual surge como um aliado na qualidade de 

informação e comunicação entre os gestores, profissionais de saúde e usuários favorecendo a 

promoção da saúde e fortalecendo os laços sociais estabelecidos entre toda as esferas do governo. 
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