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ASA NORTE
SERVIÇOS PARA VOCÊ
1. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL - CAPSI ASA
NORTE
● Endereço: SMHN, Quadra 03, Conjunto 1, Bloco A – Brasília – DF
● Telefone: (61) 2017-1900 (Ramais 7710 e 7711)
● E-mail: capsi.asanorte@gmail.com
● Horário de Funcionamento: 7hs às 18hs de segunda a sexta-feira
● Prioridades no atendimento: Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos
nos termos da lei.
● Linhas de ônibus:
0.007 Circular W3 Norte / Sul (Esplanada - SQS 215 - 416);
0.022 SQS 616 (SQS 216 - 416) / W3 Sul - L2 Norte (SDN) / W3 Norte - L2 Sul (SDN)
0.023 Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / L2 Norte / W3 Sul / Vila
Telebrasília / L2 Sul / W3 Norte
0.030 Terminal Asa Norte (Entrequadras Norte) / W3 Norte - Sul / Aeroporto
0.031 Circular W3 Sul - Norte / L2 Norte - Sul (Esplanada)
0.032 Circular L2 Sul - Norte / W3 Norte - Sul (Esplanada)
0.035 Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / W3 Norte - Sul / Octogonal
(Parkshopping)
0.101 Paranoá/ W3 Norte ( Rodoviária Plano Piloto)
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0.115 Rodoviária Plano Piloto / Esplanada / L2-W3 Norte
0.116 Rodoviária do Plano Piloto/ W3 - L2 Norte
0.122 TAS / Eixo L Sul-Norte / Setor Noroeste / W3 Norte-Sul
0.128 Rodoviária Plano Piloto / W3 Norte / Granja do Torto
0.136 CIRCULAR - Rodoviária do Plano Piloto / W3 Norte / Lago Norte / Rodoviária
do Plano Piloto
0.169 Cruzeiro / W3 Norte (Avenida Comercial Sudoeste / Eixo Monumental)
0.197 São Sebas ão (Residencial do Bosque - Vila São José - Quadra 100 e 200) / W3
Norte (Ponte JK)
0.759 Itapoã ( Água de coco ) / W3 Norte ( Rodoviária do Plano Piloto )
0.781 Itapoã ( Rua do Baixinho ) / W3 Norte - Sul ( Via Água de coco)
101.0 Paranoá ( Entrelagos) / W3 Norte ( Torre de TV - Rodoviária do Plano Piloto)
105.2 Estação Asa Sul (Vila Telebrasília) / L2 Sul - Norte/ W3 Norte – Sul
106.2 Estação Asa Sul / W3 Sul - Norte / L2 Norte – Sul
115.1 Rodoviária do Plano Piloto / L2 - W3 Norte
115.2 Rodoviária do Plano Piloto / L2 - W3 Norte (Esplanada)
116.1Rodoviária do Plano Piloto / W3 - L2 Norte (Esplanada)
116.2 Rodoviária do Plano Piloto / W3 - L2 Norte (Setor Noroeste)
128.4 TAS / W3 Sul / L2 Norte / Granja do Torto
136.2 CIRCULAR - Terminal Asa Sul / W3 Sul - Norte / Lago Norte (Hospital SARAH)
136.6 CIRCULAR - Estação Asa Sul / Eixo Sul - Norte / Varjão / W3 Norte-Sul
136.9 CIRCULAR - Estação Asa Sul / W3 Norte-Sul / Varjão / Eixo Sul – Norte
140.1 Rodoviária do Plano Piloto / Vila Planalto (Setor de Embaixadas / L2 - W3
Norte)
147.5 São Sebas ão (Residencial do Bosque) / W3 Norte (Ponte JK)
151.2 Cruzeiro / Octogonal / Setor Policial / W3 Sul - Norte / Terminal Asa Norte
156.1 Guará I - II / Setor Policial / W3 Sul – Norte
156.5 Circular - W3 Norte / Guará I - II (Avenida Central - Avenida Contorno Guará II)
156.6 W3 Norte - SIG / Guará I-II (Av. Contorno - Av. Central Guará II)
156.7 Guará I - II (Av Central - Av Contorno ) / W3 Norte (Via SIG)
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156.8 Guará I - II (Av Contorno - Av Central) / W3 Norte
158.2 Cidade Estrutural / W3 Norte (Eixo Monumental)
158.7 Cidade Estrutural / W3 Norte (SIA - SIG)
59.1 Paranoá - Itapoã (DF - 005)/ W3 Norte/ Rodoviária do Plano Piloto
● Acessibilidade: Prédio possui acessibilidade
● Estacionamento: Unidade possui estacionamento para usuários.

O que o CAPS i ASA NORTE faz por você:
O CAPSi Asa Norte atende crianças e adolescentes (até 18 anos), junto aos seus
familiares e responsáveis, em quadro de crise e/ou sofrimento psíquico que esteja trazendo
prejuízo aos laços sociais e familiares. É oferecido atendimento também a crianças/adolescentes
em uso de álcool e outras drogas (até 16 anos).
O CAPSi é referência de atendimento para usuários das seguintes regiões
administra vas: Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste, Sudoeste, Cruzeiro, Varjão,
Octogonal, Vila Planalto, Granja do Torto, Itapoã, Paranoá, São Sebas ão, Jardim Botânico,
Parkway, SIA, Estrutural, Cidade do Automóvel e Guará.

Requisitos
O usuário pode acessar o serviço pessoalmente ou por telefone para que seja
agendado o acolhimento na unidade, conforme os critérios de prioridade:
- Casos de Auto e Heteroagressividade;
- Casos de extrema vulnerabilidade social;
- Casos de risco de suicídio;
- Uso abusivo de álcool e outras drogas;
- Surtos psíquicos;
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Formas de prestação do serviço
A atenção clínica do CAPSi não se faz segundo a lógica da consulta por
especialidade, posto que tem lugar o cuidado interdisciplinar quando diferentes proﬁssionais
atuam tendo por base estratégias cole vas, de grupo ou mesmo individuais. Do que decorre
que a atenção ao usuário, sua família e a comunidade a que pertence não está segmentada por
problemas, modalidades de sofrimento psíquico ou doença. Assim, a organização das ações de
cuidado se dá à luz da integração de diferentes saberes.
● São serviços ofertados pelo CAPSi: acolhimento do usuário; atendimentos
individuais; atendimentos cole vos/em grupo; intervenções domiciliares e territoriais;
matriciamento, ar culação de rede; intervenções familiares e comunitárias; atenção à crise;
fortalecimento do protagonismo do usuário; promoção de contratualidade no território;
prá cas corporais; intervenções ins tucionais na escola, unidades de acolhimento, dentre
outras; prá cas expressivas e comunica vas; e outras ações de reabilitação psicossocial.

Documentos Necessários
Cer dão de nascimento, Comprovante de residência, Cartão SUS (se houver) e
Encaminhamento (se houver).

Etapas
- Recepção do caso;
- Acolhimento;
- Con nuidade do tratamento de acordo com o Projeto Terapêu co singular.

Tempo de Espera para atendimento
- O atendimento é feito por ordem de chegada ou por agendamento.
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2. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL BRASÍLIA - CAPS II BRASÍLIA

● Endereço: SGAN 905 - Dentro do CS 11 - Brasília – DF
● Telefone: 92001-7779 / 92001-7782
● E-mail: caps2brasilia@gmail.com
● Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 07 às 18h.
● Prioridade de atendimento: pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos
nos termos da lei.
● Linhas de ônibus:
151.2 Cruzeiro / Octogonal / Setor Policial / W3 Sul – Norte / Terminal Asa Norte
0.007 Circular W3 Norte / Sul (Esplanada – SQS 215 – 416)
0.022 SQS 616 (SQS 216 – 416) / W3 Sul – L2 Norte (SDN) / W3 Norte – L2 Sul (SDN)
0.023 Circular – Terminal Asa Norte (SQN 212 – 213) / L2 Norte /W3 Sul/Vila
Telebrasília/L2 Sul/W3 Norte o 0.030 Terminal Asa Norte (Entrequadras Norte) / W3 Norte – Sul
/ Aeroporto
0.031 Circular W3 Sul – Norte / L2 Norte – Sul (Esplanada)
0.032 Circular L2 Sul – Norte / W3 Norte – Sul (Esplanada)
0.035 Circular – Terminal Asa Norte (SQN 212 – 213)/ W3 Norte –
Sul/Octogonal(Parkshopping)
0.136 CIRCULAR – Rodoviária do Plano Piloto/W3 Norte/Lago Norte/Rodoviária do
Plano Piloto
140.1 Rodoviária do Plano Piloto/Vila Planalto (Setor de Embaixadas / L2 – W3
Norte)
● Acessibilidade: rampa de acesso disponível na entrada principal da unidade e
elevadores para os andares.
● Estacionamento: Possui estacionamento público para carros, motos e bicicletas.

O que o Centro de Atenção Psicossocial Brasília - CAPS II
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BRASÍLIA faz por você:
O Centro de Atenção Psicossocial II Brasília é uma Unidade de Saúde Mental da
Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal (DF) voltada aos usuários acima de 18 anos. É
um serviço acolhedor, aberto, de referência e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS),
para pessoas que sofrem com transtornos mentais graves, cuja severidade e/ou persistência
jus ﬁquem sua permanência num disposi vo de cuidado intensivo e comunitário.

Requisitos
● Serviço aberto à comunidade da área de abrangência com atendimento aos
usuários acima de 18 anos.

Formas de prestação do serviço
● Atendimento individual: acolhimento inicial, acolhimento para faltosos, atenção
às situações de crise;
● Atendimento em grupo: oﬁcinas terapêu cas, expressivas, geradoras de renda,
de alfabe zação, culturais, grupos terapêu cos, a vidades espor vas, a vidades de suporte
social, grupos de leitura e debate, grupos de confecção de jornal;
● Atendimento a grupo de familiares: atendimento nuclear e a grupo de familiares,
atendimento individualizado a familiares, a vidades de lazer com familiares, reunião de famílias
para criar laços de solidariedade entre elas, discu r problemas em comum, enfrentar as
situações di ceis, receber orientação sobre diagnós co e sobre sua par cipação no projeto
terapêu co.
● A vidades comunitárias: a vidades que u lizam os recursos da comunidade e
que envolvem pessoas, ins tuições ou grupos organizados que atuam na comunidade,
desenvolvidas em conjunto com associações de bairro e outras ins tuições existentes na
comunidade, que têm como obje vo as trocas sociais, a integração do serviço e do usuário com
a família, a comunidade e a sociedade em geral. Essas a vidades podem ser: festas
comunitárias, caminhadas com grupos da comunidade, par cipação em eventos e grupos dos
centros comunitários;
● Assembleias ou Reuniões de Organização do Serviço: a Assembleia é um
instrumento importante para o efe vo funcionamento dos CAPS como um lugar de convivência.
É uma a vidade, preferencialmente semanal, que reúne técnicos, usuários, familiares e outros
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convidados, que juntos discutem, avaliam e propõem encaminhamentos para o serviço.
Discutem-se os problemas e sugestões sobre a convivência, as a vidades e a organização do
CAPS, ajudando a melhorar o atendimento oferecido. No CAPS a assembleia acontece
mensalmente, sempre na segunda quarta-feira do mês.

Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido
● Cartão Nacional do SUS
● Cartão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Cartão SES)

Etapas
● Entrada: Acolhimento individual
● Atendimento e acompanhamento clínico
● Reinserção social

Tempo de espera para atendimento e prazo para
prestação do serviço
● O atendimento é feito por ordem de chegada ou por agendamento.
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3. CENTRO ESPECIALIZADO EM DIABETES, OBESIDADE E HIPERTENSÃO
ARTERIAL – CEDOH
● Endereço: EQN 208/408 Asa Norte Brasília DF CEP 70.853-450 – Brasília - DF
● Telefone: (61) 2017-1900 - Ramal 7203
● E-mail: cedoh.central@gmail.com
● Horário de Atendimento: das 7:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.
● Prioridade de atendimento: pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos
nos termos da lei.
● Linhas de ônibus: Saindo da Rodoviária do Plano Piloto
0.011 Terminal Asa Norte (Entre Quadras Norte) / Esplanada (L2 Norte) / Aeroporto
(Eixão Sul)
0.22 SQS 616 (SQS 216 - 416) / W3 Sul - L2 Norte (SDN) / W3 Norte - L2 Sul (SDN)
0.23 Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / L2 Norte / W3 Sul / Vila
Telebrasília / L2 Sul / W3 Norte
0.110 Rodoviária do Plano Piloto / UNB
0.115 Rodoviária Plano Piloto / Esplanada / L2-W3 Norte
0.116 Rodoviária do Plano Piloto/ W3 - L2 Norte
0.122 TAS / Eixo L Sul-Norte / Setor Noroeste / W3 Norte-Sul
0.140 Rod. Plano Piloto / Vila Planalto / Av. Nações Norte / L2 Norte
0.174 Guará I - II / L2 Norte (Zoo - Eixo Sul - Esplanada) 0.627 Mestre D'Armas / Eixo
Norte - Sul - EAS
110.2 Rodoviária do Plano Piloto / UnB (CAESB)
115.1 Rodoviária do Plano Piloto / L2 - W3 Norte
115.2 Rodoviária do Plano Piloto / L2 - W3 Norte (Esplanada)
116.1 Rodoviária do Plano Piloto / W3 - L2 Norte (Esplanada)
116.2 Rodoviária do Plano Piloto / W3 - L2 Norte (Setor Noroeste)
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122.1 Eixo Norte (Varjão) / Eixo Sul
136.3 Expresso Lago Norte
136.5 Rodoviária do Plano Piloto / L2 Norte / Clube do Congresso (Rede Sara)
136.6 CIRCULAR - Estação Asa Sul / Eixo Sul - Norte / Varjão / W3 Norte-Sul
136.9 CIRCULAR - Estação Asa Sul / W3 Norte-Sul / Varjão / Eixo Sul - Norte
140.1 Rodoviária do Plano Piloto / Vila Planalto (Setor de Embaixadas / L2 - W3
Norte)
158.3 Cidade Estrutural / Eixo Sul-Norte
● Acessibilidade: disponível no acesso principal da unidade
● Estacionamento: Possui estacionamento externo para o público

O que o CEDOH faz por você:
Descrição
● O CEDOH é a referência especializada em diabetes, obesidade e hipertensão
arterial grave para usuários residentes e domiciliados na Região Central de Saúde do DF que
abrange as regiões administra vas: Brasília (Asas Sul e Norte, Setor Militar Urbano, Noroeste,
Setor de Indústrias Gráﬁcas, Granja do Torto, Vila Planalto), Lago Norte, Lago Sul,
Sudoeste/Octogonal, Noroeste, Cruzeiro e Varjão.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL
● Endocrinologia
● Nefrologia
● Endocrinologia pediátrica
● Nutrição clínica
● Enfermagem
● Inves gação de Polineuropa a Diabé ca
● Cura vos em pé diabé co
● Fisioterapia motora – prevenção e reabilitação em pé diabé co
● Psicologia

● Cardiologia
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Requisitos
● Atendimento ambulatorial: as marcações de primeira consulta são feitas através
das Unidades Básicas de Saúde. Os agendamentos são realizados pela Gerência de Regulação da
Região de Saúde Central – panorama 1 e 2 (Sistema de Regulação - SISREGIII).
● Avaliação e cura vos em pé diabé co com úlcera a va: após avaliação nas UBS,
os pacientes devem ser inseridos no SISREGIII, panorama 2, para Consulta em Enfermagem na
Atenção Especializada - Exame dos pés.
● Marcação de consulta retorno: pelo médico assistente ou especialista em saúde
e pessoalmente na sala da triagem para usuários que perderam a consulta pré-agendada, nos
horários de 10h às 11h30min e das 15h às 17h30min.
● Nos casos da falta à duas consultas, novas consultas deverão ser agendadas pela
UBS via SISREG.
● As consultas com especialistas em saúde são encaminhadas pelos médicos
endocrinologistas, cardiologista e nefrologista do CEDOH após consulta.

Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido.

Horário de funcionamento, tempo de espera para
atendimento e consulta retorno
● Horário: das 7:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira, exceto
feriados). Telefone: (61) 2017-1900 - Ramal 7203.
● O atendimento é feito por ordem de chegada.
● O tempo médio de espera para a consulta é de aproximadamente 15 dias.
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ATENDIMENTO EM GRUPOS
Descrição:
● Abordagem mul proﬁssional em Obesidade - adultos
● Abordagem mul proﬁssional em Obesidade infanto-juvenil com par cipação

familiar
● Reunião de contagem de carboidratos
● Orientação nutricional em Diabetes po 2
● Abordagem mul proﬁssional em Diabetes po 1
● Abordagem mul proﬁssional em Sistema de Infusão Con nua de Insulina

● Abordagem mul proﬁssional em Hipertensão Arterial e prevenção da Doença
Renal
● Reunião de análogos de insulina para análise de inclusão e con nuidade
● Reunião de educação para inclusão no Programa de Distribuição do Sensor de
Glicose
● Abordagem educa va para prevenção do pé diabé co
● Terapia comunitária integra va
● Meditação

Requisitos
● Abordagem mul proﬁssional em Obesidade – adultos: agendamento realizado
após a par cipação da primeira reunião de grupo de pacientes procedentes da Regulação ou
encaminhados pela equipe CEDOH.
● Os grupos de Obesidade infan l com par cipação familiar são deﬁnidas após
atendimento individual pela Endocrinologia pediátrica.
● Reunião de contagem de carboidratos, Orientação nutricional em Diabetes po 2
e Abordagem mul proﬁssional em Diabetes

po 1, Abordagem mul proﬁssional em

Hipertensão Arterial e prevenção da Doença Renal, Abordagem educa va para prevenção do pé
diabé co, Terapia comunitária integra va: encaminhamento pela equipe CEDOH.
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Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido.

Horário de funcionamento e agendamentos
● Abordagem mul proﬁssional em Obesidade – adultos: agendamento realizado
após a par cipação da primeira reunião de grupo, encaminhados pela equipe CEDOH;
● Meditação para grupos de obesidade - agendamento pela equipe CEDOH;

● Reunião de análogos de insulina para análise de inclusão e con nuidade de uso
(para usuários fora das metas) - deﬁnição de vagas e datas pela equipe do CEDOH de acordo
com a demanda;
● Reunião de educação para inclusão no Programa de Distribuição do Sensor de
Glicose - deﬁnição de vagas e datas são deﬁnidas pela equipe da RTD Endocrinologia, de acordo
com a demanda;
● Renovação de formulários de análogos de insulina é realizada na sala da triagem

do CEDOH nos horários de 10:00 às 12:00h e das 15:00 às 18:00h, às quartas-feiras;
● Abordagem mul proﬁssional em Sistema de Infusão Con nua de Insulina (SICI) -

Realizada 02 (duas) vezes por mês nas quintas feiras 14h00 às 17h00, para usuários do
Programa de SICI do CEDOH;
● As demandas por agendamentos individuais que surgirem após a reunião de

usuário externo ao serviço serão encaminhadas da UBS da área de abrangência do usuário.
IMPORTANTE: Devido a pandemia do COVID-19, todas as reuniões e abordagem em
grupos estão sendo realizadas on-line.
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4. CENTRO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA E PSICOPEDAGÓGICA – COMPP
● Endereço: SMHN Q-3, CONJ 01, BL. A, EDIFÍCIO COMPP- ASA NORTE-BRASÍLIA DF
●

Pontos de Referência: ao lado da FEPECS, entrada pelo estacionamento do
HEMOCENTRO.

● Telefone: 2017-1991
● Horário de atendimento: Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras das 7:00 às 19:00 h
e terça-feira, de 13:00 a 19:00 h. *Às terças-feiras, no período matu no não há
atendimento externo (reunião clínica e administra va da equipe mul proﬁssional).
● Público-alvo: Crianças residentes

[1]

no Distrito Federal de 0 a 11 anos, 11 meses e 29

dias com problemas moderados em saúde mental, incluindo transtornos do
desenvolvimento, que não necessitam de suporte intensivo em um Centro de Atenção
Psicossocial e que necessitam de atendimento para além daquele oferecido pela
Unidade Básica de Saúde ou por serviços de reabilitação.

● Linhas de ônibus:
0.007 Circular W3 Norte / Sul (Esplanada - SQS 215 - 416)
0.022 SQS 616 (SQS 216 - 416) / W3 Sul - L2 Norte (SDN) /
W3 Norte - L2 Sul (SDN)
0.023 Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / L2 Norte
/ W3 Sul / Vila Telebrasília / L2 Sul / W3 Norte
0.030 Terminal Asa Norte (Entrequadras Norte) / W3 Norte - Sul
/ Aeroporto
0.032 Circular L2 Sul - Norte / W3 Norte - Sul (Esplanada)
0.035 Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / W3 Norte
- Sul / Octogonal (Parkshopping)
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0.101 Paranoá/ W3 Norte (Rodoviária Plano Piloto)
0.115 Rodoviária Plano Piloto / Esplanada / L2-W3 Norte
0.116 Rodoviária do Plano Piloto/ W3 - L2 Norte
0.122 TAS / Eixo L Sul-Norte / Setor Noroeste / W3 Norte-Sul
0.122 TAS / Eixo L Sul-Norte / Setor Noroeste / W3 Norte-Sul
0.122 TAS / Eixo L Sul-Norte / Setor Noroeste / W3 Norte-Sul
0.128 Rodoviária Plano Piloto / W3 Norte / Granja do Torto
0.136 CIRCULAR - Rodoviária do Plano Piloto / W3 Norte /
Lago Norte / Rodoviária do Plano Piloto
0.169 Cruzeiro / W3 Norte (Avenida Comercial Sudoeste / Eixo
Monumental)
0.171 Núcleo Bandeirante (EPIA - Zoológico) / W3 Sul - Norte
0.175 Riacho Fundo (EPNB - EPIA - Zoológico) / W3 Sul - Norte
0.197 São Sebas ão (Residencial do Bosque - Vila São José Quadra 100 e 200) / W3 Norte (Ponte JK)
0.218 Gama Oeste (EPIA) / W3 Norte (SIG)
0.330 QNR 5 (Ceilândia Norte-Sul) / W3 Norte
0.374 Setor O (via Leste) / W3 Norte
0.375 Setor O (Via N2) / W3 Norte
0.377 Setor M Norte (Via Leste) / W3 Norte (SIG)
0.378 Setor P Sul/ W3 Norte (EPTG)
0.379 Setor O (via Hélio Prates / W3 Norte (Estrutural)
0.391 Samambaia Norte (2 Avenida - Avenida Leste) / W3 Sul e
Norte (EPNB - EPIA - Parkshoping - Setor Policial Sul)
0.411 Brazlândia (DF-180) / W3 Norte (Estrutural)
0.411 Brazlândia (DF-180) / W3 Norte (Estrutural)
0.412 W3 Norte - Sul (EPTG) / Brazlândia (DF-180)
0.412 W3 Norte - Sul (EPTG) / Brazlândia (DF-180)
0.421 Brazlândia (DF-430) / W3 Norte (Estrutural)
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0.424 Brazlândia (DF-430) / W3 Sul e Norte (Estrutural - EPIA)
0.501 Sobradinho / Plano Piloto (Eixo Norte - Sul)
0.509 Sobradinho (Qd. 18) / Plano Piloto (EAS)
0.512 Sobradinho / W3 Norte e Sul
0.513 Sobradinho (Qd. 18) / W3 Norte - Sul
0.516 Sobradinho / Rodoviária do Plano Piloto (Grande
Colorado / DF 425 - 150)
0.517 Sobradinho II / W3 Norte-Sul / (DF - 150)
0.518 Sobradinho II / Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada)
0.519 Sobradinho II (Mansões - Condomínio Sansão) / Eixão
Norte - Sul
0.519 Sobradinho II (Mansões-Condomínio Sansão) / Eixão
Norte - Sul
0.519 Sobradinho II (Mansões - Condomínio Sansão) / Eixão
Norte - Sul
0.520 Setor Oeste de Sobradinho / Plano Piloto Eixo Norte - Sul
0.520 Setor Oeste de Sobradinho / Plano Piloto Eixo Norte - Sul
0.555 Setor P Sul / W3 Norte (P4 - P3 - P2) - Semiexpressa
0.600 Planal na / Vila Buri s / Vila Vicen na / Setor Tradicional
/ Eixo Norte - Sul / Terminal da Asa Sul
0.601 Planal na Tradicional / Eixo Norte - Sul (EAS)
0.602 Planal na (Buri s) / Plano Piloto (Eixo Norte - Sul)
0.620 Planal na / Vila Buri s / Vila Vicen na / Setor Tradicional
/ Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto
0.624 Planal na / Esplanada (Eixo Norte) / Catedral
0.631 Planal na / Arapoangas / Sobradinho (Rua 07) / Eixo
Norte - Sul / Terminal Asa Sul
0.631 Planal na / Arapoangas / Sobradinho (Rua 07) / Eixo
Norte - Sul / Terminal Asa Sul
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0.640 Planal na / Vila Buri s / Vila Vicen na / Setor Tradicional
/ W3 Norte - Sul / Terminal da Asa Sul
0.641 Planal na - PAPE - Jardim Roriz / W3 Norte - Sul
0.759 Itapoã (Água de coco) / W3 Norte (Rodoviária do Plano
Piloto)
0.762 Paranoá (Condomínio Del Lago) / Eixo Norte (Rodoviária do Plano
Piloto)
0.781 Itapoã (Rua do Baixinho) / W3 Norte - Sul (Via Água de coco)
0.811 Riacho Fundo II (QS 18) / CAUB II (EPIA - Setor Policial
Sul) / W3 SUL - NORTE (EPNB)
0.813 Recanto das Emas / W3 Sul - Norte (EPTG - ESPM)
0.942 Setor P Sul (QNL - J) / W3 Norte (EPCL)
0.953 Vicente Pires / W3 Sul - Norte
101.0 Paranoá (Entrelagos) / W3 Norte (Torre de TV Rodoviária do Plano Piloto)
101.8 Paranoá / Eixo Norte (Rodoviária do Plano Piloto)
105.2 Estação Asa Sul (Vila Telebrasília) / L2 Sul - Norte/ W3
Norte - Sul
106.2 Estação Asa Sul / W3 Sul - Norte / L2 Norte - Sul

115.1 Rodoviária do Plano Piloto / L2 - W3 Norte
115.2 Rodoviária do Plano Piloto / L2 - W3 Norte (Esplanada)
116.1 Rodoviária do Plano Piloto / W3 - L2 Norte (Esplanada)
116.2 Rodoviária do Plano Piloto / W3 - L2 Norte (Setor
Noroeste)
122.1 Eixo Norte (Varjão) / Eixo Sul
136.2 CIRCULAR - Terminal Asa Sul / W3 Sul - Norte / Lago
Norte (Hospital SARAH)
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136.6 CIRCULAR - Estação Asa Sul / Eixo Sul - Norte / Varjão /
W3 Norte-Sul
136.9 CIRCULAR - Estação Asa Sul / W3 Norte-Sul / Varjão /
Eixo Sul - Norte
140.1 Rodoviária do Plano Piloto / Vila Planalto (Setor de
Embaixadas / L2 - W3 Norte)
147.5 São Sebas ão (Residencial do Bosque) / W3 Norte
(Ponte JK)
151.2 Cruzeiro / Octogonal / Setor Policial / W3 Sul - Norte /
Terminal Asa Norte
156.1 Guará I - II / Setor Policial / W3 Sul - Norte
156.5 Circular - W3 Norte / Guará I - II (Avenida Central Avenida Contorno Guará II)
156.6 W3 Norte - SIG / Guará I-II (Av. Contorno - Av. Central
Guará II)
156.7 Guará I - II (Av Central - Av Contorno) / W3 Norte (Via
SIG)
156.8 Guará I - II (Av Contorno - Av Central) / W3 Norte
158.2 Cidade Estrutural / W3 Norte (Eixo Monumental)
158.3 Cidade Estrutural / Eixo Sul-Norte
158.7 Cidade Estrutural / W3 Norte (SIA - SIG)
163.1 Candangolândia (Zoológico) / W3 Sul - Norte
170.1 Barreiros (EDF - 140) / W3 Sul - Norte
217.2 Terminal Sul do Gama / Setores Leste e Sul / W3 Norte
(SIG)
252.1 Santa Maria / W3 Norte (SIG)
272.1 Santa Maria (Q-400) / W3 Norte (SIG)
305.4 Tagua nga Sul - QS 11 - Vereda da Cruz - Areal - Águas
Claras / W3 Sul - Norte (EPTG)
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305.6 Tagua nga Sul - Areal - Arniqueira / W3 Sul - Norte
(EPTG)
374.1 Setor O - Condomínio Privê (Via Leste) / W3 Norte
374.2 Setor O (Via Leste) / W3 Norte (Estrutural)
376.1 Tagua nga Sul (Areal) / W3 Norte (Estrutural)
379.1 Setor O (Hélio Prates) / W3 Norte (EPTG - EPIA)
379.2 QNR 5 (P2 N - Hélio Prates) / W3 Norte (Estrutural)
391.3 Samambaia Norte (1 Avenida - EPNB - ParkShopping Setor Policial Sul) / W3 Sul - Norte
391.7 Terminal Samambaia Sul / Samambaia Norte (Quadra 425 1Avenida - EPNB - Setor Policial Sul) / W3 Sul Norte
391.9 Terminal Samambaia Sul / Samambaia Norte (Quadra
425 - 2 Avenida) / W3 Sul e Norte (EPNB - Parkshopping
- Setor Policial Sul)
396.2 Samambaia Sul (1 Avenida) / W3 Sul - Norte (EPNB)
396.3 Samambaia Sul (2 Avenida) / W3 Sul - Norte (EPNB Parkshopping - Setor Policial Sul)
411.2 Brazlândia (DF-180 - DF-240) / W3 Norte (Estrutural)
413.4 Brazlândia (DF-240) / W3 Sul - Norte (Estrutural - EPIA SPS)
501.1 Sobradinho / Galeria dos Estados / Esplanada (Eixo
Norte)
501.2 Sobradinho (Condomínio RK - ANP) / EAS (Eixo Norte Sul)
501.3 Sobradinho II (Setor Oeste) / Eixo Norte-Sul
501.4 Sobradinho I e II (Setor Oeste) / Eixo Norte - Sul
501.5 Sobradinho II / Buri zinho/ Condomínio Versalles/ TAS
(Via Eixo)
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501.7 Sobradinho I (Qd 18) Eixo Norte-Sul Terminal Asa Sul
509.1 Condomínio Uberaba / Nova Colina / Sobradinho I (Qd.
18) / Eixo Norte - Sul / TAS
512.1 Sobradinho / W3 Norte - Sul
517.2 Sobradinho II (Buri s - DF 150) / W3 Norte - Sul
519.1 Sobradinho (Mansões) / W3 Norte - Sul
519.2 Vila Rabelo I - II / Eixo Norte - Sul
519.3 Sobradinho II (Pólo de Cinema - Morro Sansão Mansões) / Eixo N / S
600.2 Planal na (DF - 130) / Eixo Norte - Sul - EAS
600.3 Arapoangas (Estâncias I - V) / Eixo Norte - Sul / EAS
600.7 Planal na (Avenida Independência) / Eixo Norte - Sul /
Terminal Asa Sul
602.1 Planal na (Buri s III - Jardim Roriz) / Eixo Norte - Sul Estação Asa Sul)
616.3 Arapoangas - 21 Condomínios Estâncias / Eixo Norte Sul
616.4 Buri s IV-Arapoangas (Av. Independência)/ Eixo
Norte-Sul
616.5 Arapoangas (Avenida Independência) / Eixo Norte - Sul
620.1 Planal na (Avenida Independência) / Eixo Norte /
Rodoviária do Plano Piloto
624.1 Planal na / Buri s IV / Esplanada (Eixo Norte) / Catedral
640.2 Planal na (Avenida Independência) / W3 Norte-Sul /
Terminal Asa Sul
642.1 Planal na / Estância I a IV / W3 Norte - Sul / EAS
759.1 Paranoá - Itapoã (DF - 005)/ W3 Norte/ Rodoviária do
Plano Piloto
813.2 Recanto das Emas (EPNB - EPIA) / W3 Sul - Norte
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871.2 Recanto das Emas (Quadra 600 / 800) / Riacho Fundo II
(EPNB) / W3 Sul - Norte
871.3 Recanto das Emas (Quadra 800 - EPNB - EPIA) / W3 Sul
- Norte
942.1 Setor P Sul (QNL - J) / W3 Norte (EPTG/EPIA)
● Acessibilidade: rampa e cadeira de rodas disponíveis para acesso ao primeiro
andar e deslocamentos na unidade. Possui banheiro adaptado para deﬁcientes.
● Estacionamento: Possui estacionamento para carros e motos.

O

que

o

CENTRO

DE

ORIENTAÇÃO

PSICOPEDAGÓGICO - COMPP faz por você:
Descrição
Equipe mul proﬁssional composta pelas seguintes especialidades:
● Enfermagem;
● Fisioterapia;
● Fonoaudiologia;
● Neuropediatria;
● Nutrição;
● Pediatria;
● Psicologia;
● Psiquiatria;

MÉDICO
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● Serviço social;
● Terapia ocupacional;

Requisitos
●

Acolhimento inicial: o primeiro atendimento no serviço é realizado por um ou dois

proﬁssionais da área de saúde. Os usuários devem ser encaminhados e trazer o
encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde, CAPSi ou Ambulatório de Egressos do
Hospital da Criança (provenientes da enfermaria da psiquiatria)[UdW1] . Os atendimentos
ocorrem às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras das 07 às 10:30 e 13 as 16:30h e as
terças-feiras, de 13:00 às 16:30 h. Ao ﬁnal dos atendimentos iniciais, os usuários poderão ser
inseridos em uma lista de espera para Grupo Terapêu co de acordo com a necessidade/
sintomas apresentados.
● Primeira consulta/atendimento [UdW2] individual nas especialidades: agendada por
equipe mul proﬁssional após a conclusão ou andamento dos Grupos Terapêu cos ou quando
este se encontra em atendimento individual.
● Consulta/atendimento individual de retorno: agendado pelo próprio proﬁssional ao ﬁnal do
atendimento. Caso seja necessário alterar a data do retorno, comparecer ao serviço no dia e
horário habitual de atendimento do proﬁssional e remarcar com o próprio.
●

Eletroencefalograma, impedanciometria e audiometria: agendados através das Unidades

Básica de Saúde (realizados pelo Sistema de Regulação da SES/DF ou pela Gerência Interna de
Regulação da Região de Saúde Central).

Formas de prestação do serviço
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● Atendimento inicial: Atendimento com escuta atenta e acolhida cuidadosa dos
problemas e diﬁculdades vivenciados pela criança e seu(s) responsável(eis). Neste
momento, faz-se um primeiro registro do mo vo de procura e expecta va em relação ao
serviço e conﬁrma-se a existência e intensidade do sofrimento psíquico dos usuários
(tanto crianças quanto seus cuidadores). Conﬁrmada a queixa na área de saúde mental e
adequação do serviço às necessidades dos usuários, é feito o encaminhamento para
Grupos Terapêu cos e/ ou Atendimento Individual.
Obs: Nos casos em que o usuário demande outros atendimentos ou direcionamentos diferentes
do ofertado, grupo terapêu co, o caso será discu do em reunião de equipe e deﬁnido o plano
terapêu co que melhor atenda a demanda.
Obs 2: Caso eventualmente, avalie-se que a criança demande outra forma de atendimento ou
direcionamento que não o oferecido pelo COMPP, faz-se o seguimento/encaminhamento [UdW3]
para o serviço e tratamento mais adequado para ela.
● Grupos terapêu cos: Grupos terapêu cos: Cons tuídos a par r das queixas mais
frequentemente apresentadas pela nossa população, atualmente, contamos com grupos
mul proﬁssionais com atuação interdisciplinar para crianças com suspeita ou
diagnós co de transtorno do espectro au sta, transtornos emocionais, atraso no
desenvolvimento da linguagem, transtornos como os de déﬁcit de atenção e
hipera vidade, desaﬁador-opositor e outros que cursam com agitação e/ou
agressividade e diﬁculdades alimentares. No atendimento em grupo a frequência é
semanal e a duração de aproximadamente 12 encontros (podendo se estender ou
reduzir). Tem por obje vo realizar as intervenções necessárias ao caso da criança e dos
seus cuidadores.
Nesta etapa, além da con nuidade da escuta e avaliação, é proposto um Projeto Terapêu co
Singular (PTS), que tem como obje vo traçar uma estratégia de intervenção para o usuário,
junto com o mesmo, considerando os recursos disponíveis pela equipe, o território a que
pertence sua família e as suas próprias necessidades. Como exemplo de possíveis intervenções
per nentes em relação à criança orienta-se os pais ou responsáveis; faz-se contato e discussões
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com escolas, outros serviços de saúde ou ins tuições per nentes ao caso (ar culações em
rede). Para as demandas que não possam ser trabalhadas no Grupo Terapêu co, e que haja
necessidade de atendimento individual, os usuários serão encaminhados para a especialidade
necessária e disponível no serviço.
Os casos que

verem suas demandas atendidas, são feitas as úl mas orientações e

encaminhamentos para outros serviços, quando necessário (como para Unidades Básicas de
Saúde, por exemplo). Sendo necessário a con nuidade do tratamento no serviço, é proposto
um novo Plano Terapêu co.
É importante esclarecer que:
§ 3 faltas sem jus ﬁca vas o usuário receberá alta por evasão da Unidade;
§ No caso em que o mesmo for convocado para o Grupo Terapêu co e não
possa par cipar por mo vos jus ﬁcáveis, o mesmo entrará na
convocação do próximo grupo terapêu co a ser realizado;
§ Nos casos em que foi realizado contato para convocação ao grupo
terapêu co e não obteve sucesso e o mesmo retorne na unidade para
jus ﬁcar e solicitar o atendimento, haverá duas possibilidades: a)
mo vos jus ﬁcáveis: o mesmo entrará na convocação do próximo grupo;
b) mo vos injus ﬁcáveis: o mesmo entrará no ﬁnal da ﬁla.
● Atendimento Individual: Hoje o serviço oferece atendimento individual nas seguintes
especialidades Fonoaudiologia, Neuropediatra, Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social e
Terapia Ocupacional. Os atendimentos individuais são marcados conforme indicação dos
Grupos Terapêu cos, dos Atendimentos Individuais ou nos casos compreendidos de
maior complexidade discu dos em reunião de equipe e que avalie a necessidade da
intervenção individual.
●

Apoio matricial: A Unidade possui uma equipe para realizar Apoio Matricial, que tem
como obje vo buscar assegurar espaços de construção e deliberação. Compar lhada
dos casos, onde os proﬁssionais especialistas devem oferecer retaguarda e suporte às
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equipes de AB e que estas mantenham a responsabilização clínica dos casos. Para
solicitar esse serviço, a equipe de AB deverá entrar em contato com a unidade por meio
do e-mail: colegcompp@gmail.com.

●

Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação da criança e do seu responsável legal;
● Comprovante de residência;
● Residentes da RIDE/DF devem apresentar também o TFD (Tratamento Fora do
Domicílio)¹.
● Encaminhamento do usuário para o COMPP proveniente da UBS ou CAPSi ou
Ambulatório de Egressos do Hospital da Criança de Brasília.

* É indispensável a presença da criança no atendimento inicial.
¹O TFD (Tratamento fora do domicílio) é um recurso para os usuários que necessitam de
tratamento cuja a rede pública da sua cidade não disponibilize ou sua capacidade seja
insuﬁciente. Para ter acesso ao TFD é necessário que os usuários que não moram no Distrito
Federal procurem a Secretaria de Saúde da sua cidade para maiores informações.

Horário de funcionamento, tempo de espera para atendimento
e consulta retorno
●

Horário: 07:00 as 19:00 h (de segunda a sexta-feira, exceto feriados). Telefone:

(61) 2017-1991 e 2017-1992.
●

*Às terças-feiras, no período matu no, não há atendimento externo (reunião

clínica e administra va da equipe mul proﬁssional).
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●

Primeira consulta em especialidade médica com horário marcado. Retornos são

realizados por ordem de chegada. Retornos podem ser mensais, bimensais ou
trimestrais, de acordo com a gravidade e/ou necessidade de cada caso.
●

Demais especialidades atendem com horário marcado com frequência, em geral,

semanal.
●

Grupos Terapêu cos tem horário marcado pelo setor de agendamento e

comunicado ao usuário por telefone.
●

Tempo de espera para Atendimento Inicial: demanda espontânea.

●

Tempo de espera para inclusão em Grupos Terapêu cos: variável de acordo com

diagnós co ou diﬁculdade apresentada pela criança.

Normas e regulamentações
●

Decreto nº 38.017 de 21 de fevereiro de 2017 – Regimento Interno do COMPP (a

ser atualizado em novo decreto).
●

Decreto nº 38.982 de 10 de abril de 2018 – Estrutura a Atenção Secundária de

Saúde. Portaria nº 773, de 19 de julho de 2018 – Organiza a Atenção Ambulatorial
Secundária
●

Nota técnica com Critérios para encaminhamento de Crianças e Adolescentes

para os Serviços de Saúde Mental Infanto-Juvenil da Atenção Secundária
(h p://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Nota-T%C3%A9cnica-de-S
a%C3%BAde-Mental-Infanto-Juvenil.pdf)
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FONOAUDIOLOGIA FUNCIONAL (ASF CENTRAL):
O serviço de fonoaudiologia funcional, ocorre dentro da Unidade COMPP, porém, é importante
esclarecer que são serviços diferentes, sendo o ASF Central um ambulatório para atendimento
de fonoaudiologia funcional para os seguintes casos:
● Atraso ou distúrbio do desenvolvimento de linguagem oral;
● Transtornos/ distúrbios de leitura e de escrita;
● Deﬁciência intelectual leve que envolve diﬁculdades de linguagem oral e/ou escrita;
●

Gagueira/Disﬂuência;

● Diﬁculdades de aprendizagem com TDAH, DPAC (Distúrbio do processamento audi vo
central).
Horário de atendimento: Serviço Ambulatorial em fonoaudiologia funcional: 07:00 às 12:00 e
13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira, exceto feriados).
Faixa etária de atendimento: crianças, adolescentes e adultos.
Área de abrangência: Regiões de Saúde Centro-Norte, Norte, Leste e Centro-Sul.
Formas de agendamento:
o Triagem para Fonoaudiologia Funcional (ASF CENTRAL): agendados na recepção do
COMPP segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 07:00 as 12:00 e de 13:00 a 19:00
h, e às quartas-feiras, das 13:00 as 19:00 h.
o Fonoaudiologia Funcional (ASF CENTRAL): Serão convocados os pacientes que estão
na ﬁla de espera de fonoaudiologia da SES-DF de acordo com a ordem de espera, a
patologia e a idade cronológica.
O atendimento:
o

Triagem para Fonoaudiologia Funcional (ASF CENTRAL): Breve avaliação para

determinar a necessidade da terapia fonoaudiologia, fazendo orientações e realizando

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO CENTRAL
DIRETORIA REGIONAL DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

os devidos encaminhamentos. Trabalhando assim na prevenção, diagnos co e
reabilitação dos distúrbios da comunicação.
o Terapia Fonoaudiologia: Atendimento semanal individual e/ou grupos a ﬁm de sanar
diﬁculdades fonoaudiológicas (linguagem oral e/ou escrita).
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5. GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Nº 01 (GSAS
1 ASA NORTE) - Policlínica da Asa Norte – HRAN
● Endereço: SMHN Q 1 - Asa Norte, Brasília - DF, 70710-100
● Telefone: (61) 2017 1900 RAMAL: 7196
● Horário de atendimento: Serviços Ambulatoriais e Administra vos: 07:00 às
12:00 e 13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira, exceto feriados). Alguns setores funcionam a
par r das 13 horas.
● Prioridade de atendimento: pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos
nos termos da lei.
● Linhas de ônibus: As seguintes linhas de transporte público têm rotas que
passam perto de Hospital Regional Da Asa Norte (Hran) - Metrô: LARANJA, VERDE; Ônibus:
0.116, 0.128, 0.374, 252.1, 759.1.
● Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
● Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL
O que a GSAS 1 – POLICLÍNICA ASA NORTE faz por você?
Oferece atendimento diferenciado para as especialidades não cirúrgicas,
complementando o atendimento iniciado na unidade básica de saúde mais próxima da sua
residência, caso seja necessário.

Requisitos
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● Atendimento ambulatorial: todas as marcações de primeira consulta são feitas
através das Unidades Básicas de Saúde. Os agendamentos são realizados pelo Sistema de
Regulação da SES/DF ou pela Gerência Interna de Regulação da Região de Saúde Central,
exceto:
1. Angioedema e Reação Alérgica: demanda espontânea de pacientes com
encaminhamento de especialista.

Formas de Prestação de Serviços
● Acupuntura: Atendimento adulto em geral
● Alergia e Imunologia Geral (atendimento adulto e pediátrico), Angioedema
Hereditário, Ur cária Crônica, Derma te Atópica Moderada/Grave, Reação Adversa a drogas,
Dessensibilização, Teste Cutâneos.
● Cardiologia Geral, Risco Cirúrgico e Ecocardiograﬁa: Atendimento Adulto
● Dermatologia Geral, Psoríase, Acne Grave, Tumores, Hanseníase, Dermatoscopia
e Dermato-pediatria: Atendimento adulto e pediátrico.
● Geriatria.
● Neurologia Geral: Atendimento Adulto e Eletroencefalograma: Atendimento
Adulto.
● Otorrinolaringologia Geral, Lavagem de Ouvido, Respirador Bucal( consultas
suspensas durante a pandemia devido a suspensão de cirurgia ele va): Atendimento adulto e
pediátrico.
● Psiquiatria: Atendimento Adulto
● Reumatologia: Atendimento Adulto
● CEO (Centro de Especialidades Odontológicas): Periodon a, Endodon a,
Estomatologia, Ortodon a, Odontopediatria, Radiologia Odontológica e Atendimento aos
pacientes especiais: Atendimento Adulto e Pediátrico.
● PNAR ( Pré Natal de Alto Risco), Planejamento Familiar, Reprodução Humana,
Climatério: Atendimento Adulto.
Como marcar o retorno?
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● Marcação de consulta retorno: feita pelo servidor responsável pelo atendimento
ou nos guichês de marcação do ambulatório nos horários de 07:30 às 11:30h e das 13:30 às
17:00h.

Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido, número SES (número do prontuário
eletrônico) e cartão do SUS.
● Primeira consulta nas especialidades não reguladas: Guia de consulta fornecida
pelo proﬁssional que está encaminhando ao especialista.
● Consulta retorno: protocolo de encaminhamento para retorno fornecido pelo
médico depois da primeira consulta.

Horário de funcionamento, tempo de espera para
atendimento e consulta retorno
● Horário: 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 (de segunda a sexta-feira, exceto
feriados). Telefone: (61) 2017 1900 RAMAL: 7115 ou 7116.
● O atendimento é feito por ordem de chegada.
● O tempo médio de espera para a consulta é de 30 - 60 dias, a depender da
especialidade.
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ASA SUL
SERVIÇOS PARA VOCÊ
6.ADOLESCENTRO
● Endereço: SGAS 605 Lotes 33/34 CEP 70.200-650. Asa Sul. Brasília
● E-mail: adolescentro.df@gmail.com
● Telefone: 2017-1145 Ramal 8922
● Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira (exceto feriados), de 07h00 às
12h00 e de 13h00 às 18h00;
● Prioridade de Atendimento: pessoas com deﬁciência, gestantes, lactantes,
pessoas com criança de colo, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e obesos,
nos termos da lei.
● Linhas de Ônibus: Todas as linhas que passam na L2 sul. Parada próxima ao
SEBRAE (605 sul), ou próxima ao McDonald’s (404/ 405 sul).
● Metrô: Estação 108 sul é a parada mais próxima.
● Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
● Estacionamento: há vagas em estacionamento público em frente ao local e 10
vagas para carros e motos dentro da unidade (em frente à portaria).
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SERVIÇOS PARA VOCÊ
O que o ADOLESCENTRO faz por você?
ATENDIMENTO AMBULATORIAL

individual e em grupo para

adolescentes de 12 a 17 anos de idade, com transtorno mental e transtornos de
aprendizagem de todo o Distrito Federal.

Descrição
A-Entrevista inicial: é o primeiro atendimento no serviço. Consiste em escuta
qualiﬁcada do/a adolescente acompanhado ou não do responsável, realizada por proﬁssionais
de nível superior. Neste momento é iniciado a construção do projeto terapêu co singular e
realizado os encaminhamentos internos necessários para os diversos programas do
Adolescentro, de acordo com as queixas apresentadas visando maior êxito no tratamento.
B-Acompanhamento interdisciplinar com proﬁssionais das seguintes áreas:
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Ginecologia, Neurologia, Nutrição, Odontologia,
Pediatria com atuação em Adolescência, Psicologia, Prá cas Integra vas-Reiki, Psiquiatria,
Serviço Social e Terapia Ocupacional.
C-Testagem rápida para detecção de HIV, síﬁlis e hepa tes virais: realizadas em
adolescentes em situações indicadas, in loco;
D-Testagem rápida para detecção de gravidez: realizada em adolescentes em
situação indicada, in loco;
E-Atendimento em grupos:
● Grupo de entrada para adolescentes e pais e/ou responsáveis: realizado por
equipe mul disciplinar semanal;
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● Grupo terapêu co para adolescentes em sofrimento psíquico: grupo terapêu co
quinzenal;
● Grupo de iden dade racial (adolescentes com sofrimento por discriminação
racial): realizado por equipe mul disciplinar quinzenal;
● Grupo de diversidade (adolescentes com sofrimento devido à orientação sexual
e/ou iden dade de gênero): realizado por equipe mul proﬁssional quinzenal;
● Grupo de adolescentes em situação de acolhimento ins tucional: realizado por
equipe mul proﬁssional, mensal;
● Grupo de adolescentes gestantes, semanal;
● Grupo de adolescentes com diﬁculdade escolar: realizado por equipe
mul proﬁssional quinzenal;
● Grupo de adolescentes para desenvolvimento de habilidades ar s cas: realizado
por equipe mul proﬁssional mensal;
● Grupo de psicoeducação para pais: realizado por equipe mul proﬁssional
quinzenal;
● Grupo de pais com conﬂito familiar realizado por equipe mul proﬁssional
quinzenal;
● Grupo de Hatha Yoga para adolescentes, servidores do Adolescentro e
comunidade;
● Grupo de Alimentação Saudável para adolescentes e pais e/ou responsáveis:
realizado por equipe mul proﬁssional quinzenal;
● Grupo de Transtorno Alimentar para adolescentes e pais e/ou responsáveis:
realizado por equipe mul proﬁssional quinzenal;
● Grupo Interação: para adolescentes com TEA (Transtorno do Espectro Au sta) e
seus pais e/ou responsáveis; realizado por equipe mul proﬁssional semanal;
● Oﬁcina de arte e cria vidade: a vidade orientada por técnico durante o tempo
de espera da consulta;
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Requisitos
Para o primeiro atendimento (Entrevista Inicial), é necessário encaminho das
Unidades Básicas de Saúde, seguindo a Nota Técnica de Critérios para encaminhamento de
Crianças e Adolescentes para os Serviços de Saúde Mental infanto-Juvenil da Atenção
Secundária, disponível no site da SES. Não há necessidade de agendamento prévio para
entrevista inicial.
Marcação de consulta de retorno é usualmente feita imediatamente após o
atendimento pelo proﬁssional, ou de modo presencial, no horário de funcionamento da
unidade das 7 até 12 horas e das 13 até 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Documentos Necessários
Para o primeiro atendimento, trazer documento com foto, do adolescente e do
adulto responsável, comprovante de residência e encaminhamento da Unidade Básica de
Saúde.
Para os atendimentos subsequentes, trazer o cartão de agendamento de consultas,
o qual é fornecido na ocasião da primeira consulta.

Horário de funcionamento, tempo de espera para
atendimento e consulta de retorno
As pessoas são acolhidas a par r das 7h00 às 12h00, e de 13h00 às 18h00, de
segunda a sexta-feira, exceto na terça-feira de 7h00 às 12h00 e em feriados e pontos
faculta vos.
O atendimento pode ser por ordem de chegada ou com horário pré-agendado,
dependendo da modalidade de atendimento (como em grupos, ou atendimento de psicoterapia
ou de prá cas integra vas). O usuário é avisado sobre os detalhes na ocasião da marcação de
consulta. Em caso de dúvidas, procurar a unidade para esclarecimento.
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As consultas de retorno são agendadas ao término de cada atendimento, de acordo
com a necessidade.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
●

Desde agosto de 2020, a equipe passou a disponibilizar de forma sistemá ca os grupos
psicoterapêu cos na modalidade online, às quintas-feiras, às 09h30 e às 14h30. Para
inclusão no grupo, enviar mensagem com o nome, o número de telefone/whatsApp e o
horário de preferência, ao e-mail: ambtrans.sesdf@gmail.com.

●

Descrição
A - Entrevista inicial: é o primeiro atendimento no serviço. Consiste em escuta
qualiﬁcada do/a adolescente acompanhado ou não do responsável, realizada por proﬁssionais
de nível superior.
B - Atendimento interdisciplinar em grupo para intervenção e acompanhamento de
adolescentes com histórico de violência sexual e responsáveis, realizados semanalmente,
durante cinco semanas.
C - Atendimento interdisciplinar individual, se necessário, de acordo com o projeto
terapêu co construído durante a par cipação dos adolescentes no grupo.

Requisitos
Atendimento ambulatorial, para o qual todas as marcações de primeira consulta são
feitas através das Unidades Básicas de Saúde. Não há necessidade de agendamento prévio para
primeiro atendimento.
Marcação de consulta de retorno é usualmente feita imediatamente após o
atendimento pelo proﬁssional, ou de modo presencial, no horário de funcionamento da
unidade das 7 até 12 horas e das 13 até 18 horas, de segunda a sexta-feira.
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Documentos Necessários
Para o primeiro atendimento, trazer documento com foto, do adolescente e do
adulto responsável e comprovante de residência.
Para os atendimentos subsequentes, trazer o cartão de agendamento de consultas,
o qual é fornecido na ocasião da primeira consulta.

Horário de funcionamento, tempo de espera para
atendimento e consulta de retorno
As pessoas são acolhidas a par r das 7h00 às 12h00, e de 13h00 às 18h00, de
segunda a sexta-feira, exceto na terça-feira de 7h00 às 12h00 e em feriados e pontos
faculta vos.
O atendimento pode ser por ordem de chegada ou com horário pré-agendado,
dependendo da modalidade de atendimento (como em grupos, ou atendimento de psicoterapia
ou de prá cas integra vas). O usuário é avisado sobre os detalhes na ocasião da marcação de
consulta. Em caso de dúvidas, procurar a unidade para esclarecimento.
As consultas de retorno são agendadas ao término de cada atendimento, de acordo
com a necessidade.
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7. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
RODOVIÁRIA (CAPS AD III RODOVIÁRIA)
● Endereço: SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 5, BLOCO B, LOJA 73, ASA SUL –
Brasília - DF
● Telefone: (61) 2017-1145 ramal 1169
● E-mail: capsad3candango.ses@gmail.com
● Horário de atendimento: o serviço funciona 24 horas para acolhimento integral,
e das 08h às 19h para acolhimento inicial (primeiro atendimento)
● Prioridade de atendimento: pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, nos
termos da lei.
● Linhas de ônibus: todos os ônibus que passam pela via W3 Sul ou metrô (descer
na Estação Galerias e subir em direção ao shopping Pá o Brasil)
● Acessibilidade: a maioria das salas de atendimento funcionam no térreo da
unidade, contamos com banheiro para PNE, e possuímos elevador para as demais demandas
● Estacionamento: não possuímos estacionamento aberto ao público

SERVIÇOS PARA VOCÊ
O que o CAPS AD RODOVIÁRIA faz por você:
● O CAPS AD III Rodoviária é um serviço subs tu vo às internações de longo prazo
em hospitais psiquiátricos, de base comunitária e de portas abertas. Tem como obje vo tratar
de forma individual e em grupo, pessoas que tenham problemas moderados/graves decorrentes
do uso de álcool e outras drogas. O tratamento tem como obje vo a construção de novos
projetos de vida, ocorrendo sempre de forma voluntária.

Requisitos

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO CENTRAL
DIRETORIA REGIONAL DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

● O serviço oferece acolhimento inicial das 08h às 19h para pessoas maiores de 16
anos com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, que procuram a unidade de
forma espontânea, ou encaminhados pela rede, e que residam na área de abrangência do
serviço (Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Octogonal, Vila Planalto, Vila Telebrasília,
Sudoeste, Varjão e RIDE).

Formas de prestação do serviço
● O serviço tem atendimento 24 horas para pacientes em desintoxicação leve, e
acolhimento das primeiras demandas do cliente com necessidade de tratamento para uso
problemá co. Trabalhamos com atendimento individual, grupos terapêu cos, grupos de família,
grupos para tabagistas e prá cas integra vas. Todos os serviços são oferecidos a par r das
demandas dos próprios clientes e suas famílias.

Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido, se possível.

Etapas
● ENTRADA: Acolhimento inicial, porta aberta das 08h às 19h.
● APÓS ACOLHIMENTO: Grupo de Acolhimento, para entender as demandas do
novo paciente e elaborar o Plano Terapêu co Singular (PTS), para posterior encaminhamento às
demais a vidades cole vas e/ou individuais.

Tempo de espera para atendimento e prazo para
prestação do serviço
● O atendimento inicial é feito por ordem de chegada das 08h às 19h.
● O atendimento individual e em grupo é realizado com horários e dias deﬁnidos
de forma agendada. A Unidade também oferece atendimento por agenda aberta dos
especialistas, para usuários que já estejam em tratamento no serviço.
*Exceção à agenda aberta: psiquiatria e clínica médica.
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Normas e regulamentações
● O serviço funciona segundo as normas e regulamentações da PORTARIA DE
CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, que consolida as normas sobre as ações e
os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
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8. CESMU - Centro Especializado em Saúde da Mulher
● Endereço: EQS 514/515 - W3 Sul
● Telefone: (61) 20171249
● Horário de atendimento: 07:00 as 12:00 h e 13:00 as 18:00 De segunda a sexta
feira, exceto feriados e ponto faculta vo).
● Prioridade de atendimento: Mulheres - idosas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, gestantes, lactantes, mulheres com crianças de colo, portadoras de
necessidades especiais e as obesas nos termos da lei.
● Área de abrangência: Superintendência de Serviços da Região Central: Cruzeiro
Novo e Cruzeiro Velho, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste, Varjão, Vila Planalto,
Sudoeste, Vila Telebrasília.
● Linhas de ônibus: todas com acesso à avenida W3 sul
● Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
● Estacionamento: para carros, motos e bicicletas na via W3 Sul e priva vo para
Servidores.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
O que o CESMU faz por você:
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Descrição
• Nosso atendimento é ambulatorial para pacientes do sexo feminino - por equipe
mul proﬁssional - sendo a porta de entrada o Serviço de Ginecologia e o Acolhimento
Especializado feito por enfermeiros , conforme critérios estabelecidos na Nota Tecnica nº
6/2021 de 25/08/2021 - SES/SAIS/COASIS.
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• Não dispomos de atendimento a emergências (porta aberta) mas temos como
obje vo a retaguarda assistencial e consultoria aos processos de cuidado sendo o vínculo
principal e frequente com a Atenção Primária em saúde
• Na SRSCE as emergências estão direcionadas para os Prontos Socorros da Região
Central: HRAN, IGESDF e HMIB

Requisitos
• Mulheres com:
• 1. CID: C00 - C97, Z12.3, maior de 18 anos E ;
• 2. Pelo menos 1 (um) dos critérios abaixo:
• Diabetes Mellitus, e/ou;
• Obesidade, e/ou;
• Climatério, e ou;
• Pacientes sem acompanhamento ginecológico há pelo menos 1 anos, e/ou;
• Lesões cutâneas decorrentes de tratamento de câncer, e/ou;
• Bócio mul nodular, e/ou;
• Hiper/Hipo reoidismo, e/ou;
• Derma te atópica, e /ou;
• Eczema.

Formas de prestação do serviço
• Atendimento é realizado de segunda a sexta feira das 07:00 às 12:00 h e de
13:00 às 19:00 (exceto feriados e ponto faculta vo), via Regulação/SISREGII, sendo os retornos
e atendimentos mul proﬁssionais agendados na própria unidade conforme necessidade de
cada paciente.

Documentos Necessários
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• Documento de iden ﬁcação válido e a chave da solicitação de consulta
regulação (SISREG).

SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Descrição
• Assistência social
• Acupuntura
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Ginecologia e obstetrícia: Climatério, Pré-natal de alto - risco, infanto- puberal,
apoio ao planejamento familiar e a vidades educa vas em apoio a UBS
• Homeopa a
• Psicologia
• Nutrição
• Reumatologia
• Exames diagnós cos por imagem (ecograﬁa, colposcopias e mamograﬁas)

Requisitos
• Atendimento ambulatorial: todas as marcações de primeira consulta são feitas
através das Unidades Básicas de Saúde e sistema de saúde da SES/DF com descri vo mínimo
para encaminhamento:
• Doenças e agravos pregressos;
• 2. Medicações em uso, incluindo quimioterapia, caso já tenha feito o tratamento;
• 3. Resultados dos exames de imagem e sangue, caso tenha;
• 4. Descrição do CID e quadro clínico
• Os agendamentos da primeira consulta são realizados pelo Sistema de Regulação
da SES/DF ou pela Gerência Interna de Regulação da Região de Saúde Central.
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• Marcação de consulta retorno: realizada no CESMU, pessoalmente, nos horários
de 07:00 as 12:00 e de 13:00 as 18:00 horas.

Documentos Necessários
• Documento de iden ﬁcação válido e chave da solicitação da consulta.
• Primeira consulta: Guia de consulta fornecido pelo proﬁssional que está
encaminhando ao especialista.
• Consulta retorno: Protocolo de encaminhamento para retorno fornecido pelos
proﬁssionais depois da primeira consulta.

Horário de funcionamento, tempo de espera para
atendimento e consulta retorno
• Horário: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira, exceto
feriados). Telefone: (61) 20171249.
• O atendimento é feito por ordem de chegada (SISREG) e em algumas
especialidades e retorno é realizado com hora marcada.
• O tempo médio de espera para a consulta é de aproximadamente 03 dias ou
conforme demanda.
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REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOGRÁFICOS
Forma de Prestação de Serviço

• Exame ecográﬁco: Exames são solicitados na unidade ao público alvo comparecimento ao CESMU, munido de documento de iden ﬁcação válido e do pedido médico
assinado, número do SUS, para inserção da solicitação no sistema da Regulação para marcação
conforme protocolo e classiﬁcação de risco;
• Funcionamento: segunda à sexta-feira (exceto feriados) de 07:00 às 12:00 e
13:00 às 18:00. Telefone: 2017-1249

Normas e regulamentações
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria nº 77, de 14 de fevereiro
de 2017. Estabelece a Polí ca de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal. Diário Oﬁcial do
Distrito
Federal,
Brasília,
DF,
2017.
h p://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portarian%C2%BA-77-de-14-de-fev
ereiro-de2017.pdf
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria nº 773, de 19 de julho
de 2018. Estabelece as diretrizes e normas para organização da Atenção Ambulatorial
secundária.
Diário
Oﬁcial
do
Distrito
Federal,
Brasília,
DF,
2018.
h p://www.buri .df.gov.br/ p/diariooﬁcial/2018/08_Agosto/DODF%20149%2007082018/DOD
F%20149%2007-08-2018%20INTEGRA.pdf
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das
atribuições que lhe conferem o ar go 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Decreto nº
23.212 de 6 de setembro de 2002, e o ar go 448 do Regimento Interno da Secretaria de Saúde,
aprovado pelo Decreto nº 39.546, de 19 de dezembro de 2018, resolve: Ins tuir, no âmbito da
Rede SES-DF do Distrito Federal, o Centro Especializado em Saúde da Mulher (CESMU) para
implementação da linha de cuidado obrigatória em Atenção à Saúde da Mulher
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h ps://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|03_Mar%C3%A7
o|DODF%20040%2002-03-2020|&arquivo=DODF%20040%2002-03-2020%20INTEGRA.pdf

SERVIÇOS PARA VOCÊ
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – ASA SUL (712/912
SUL)
● Endereço: Bloco D, Seps 712/912 - Brasília, DF, CEP: 70390-125
● Telefone: 2017-1145 ramal 1135
● E-mail: ceo712sul@gmail.com
● Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira: 07h às 18h

Requisitos
● A porta de entrada do paciente na atenção secundária é via UBS por meio de
solicitação no sistema da Regulação;
● O paciente é examinado e o tratamento básico dentário é realizado nos centros
de saúde de sua referência.
● Caso haja necessidade de atendimento especializado, a demanda é referenciada
pelas UBS.

Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido e a chave da solicitação de consulta regulação
(SISREG) ;
● É aconselhável levar documentos que contenham outras informações, como
resultados de exames, e encaminhamento do cirurgião-den sta que o atendeu na UBS,
constando mo vo da consulta e breve histórico do caso.
● Pacientes menores de idade devem comparecer acompanhados de responsável
legal.
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Abrangência
O atendimento no CEO I – Asa Sul é referenciado pelos centros de saúde que
abrangem a região de saúde central de Brasília.
Região de Saúde Central: Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste,
Sudoeste, Cruzeiro, Varjão, Octogonal, Vila Planalto e Granja do Torto;

Forma de Prestação de Serviço
● Diagnós co bucal, (com ênfase no diagnós co de detecção do câncer bucal);
● Periodon a especializada;
● Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;
● Endodon a;
● Atendimento de portadores de necessidade especiais;
● Tratamento da disfunção temporomandibular (DTM);
● Prótese;
● Radiologia oral.
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9. HOSPITAL DIA
● Endereço: EQS 508/509 — Av. W3 Sul
● Telefone: Geral: 2017-1145
■ Ramal: Gerência: 7665 Portaria Central: 7650
● Horário de atendimento:
Serviços Ambulatoriais e Administra vos: 07:00 às 18:00 (de segunda à sexta-feira,
exceto feriados).
● Prioridade de atendimento: pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos
nos termos da lei.
● Linhas de ônibus:
0.011 - Terminal Asa Norte (Entre Quadras Norte) / Esplanada (L2 Norte) /
Aeroporto (Eixão Sul)
0.023 - Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / L2 Norte / W3 Sul / Vila
Telebrasília / L2 Sul / W3 Norte
0.030 - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / W3 Norte - Sul / Aeroporto
0.035 - Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / W3 Norte - Sul / Octogonal
(Parkshopping)
0.600 - Planal na / Vila Buri s / Vila Vicen na / Setor Tradicional / Eixo Norte - Sul /
Terminal da Asa Sul
0.631 - Planal na / Arapoangas / Sobradinho (Rua 07) / Eixo Norte - Sul / Terminal
Asa Sul
0.640 - Planal na / Vila Buri s / Vila Vicen na / Setor Tradicional / W3 Norte - Sul /
Terminal da Asa Sul
102.6 - Terminal da Asa Sul - Aeroporto
105.2 - Estação Asa Sul (Vila Telebrasília) / L2 Sul - Norte/ W3 Norte - Sul
106.2 - Estação Asa Sul / W3 Sul - Norte / L2 Norte - Sul
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108.8 - Rodoviária do Plano Piloto (W3 Sul - Terminal Asa Sul) / TJDFT / Rodoviária
Interestadual de Brasília
136.2 - CIRCULAR - Terminal Asa Sul / W3 Sul - Norte / Lago Norte (Hospital SARAH)
136.6 - Varjão / W3 Norte - Sul / Terminal Asa Sul
136.7 - Varjão / L2 Norte – Sul / Terminal Asa Sul
136.9 - Varjão / Eixo Norte-Sul / Rodoviária do Plano Piloto / Terminal Asa Sul
151.2 - Cruzeiro / Octogonal / Setor Policial / W3 Sul - Norte / Terminal Asa Norte
206.8 - Condomínio Asa Branca (BR 060) / Samambaia Sul (Qs 502) via Buri s I e II
376.3 - Tagua nga Sul / SIA-SAAN / Terminal Provisório da Asa Norte
4335 - ROCINHA (LAGO AZUL) – SIA/SAAN VIA RESID. ALVORADA / RESID. AMÉRICA
DO SUL
501.7 - Sobradinho I (Qd 18) Eixo Norte-Sul Terminal Asa Sul
600.7 - Planal na (Avenida Independência) / Eixo Norte - Sul / Terminal Asa Sul
602.1 - Planal na (Buri s III - Jardim Roriz) / Eixo Norte - Sul - Estação Asa Sul)
640.2 - Planal na (Avenida Independência) / W3 Norte-Sul / Terminal Asa Sul
865.1 - Samambaia Sul (2 Avenida) / Gama (Ponte Alta - Casa Grande)
● Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
● Estacionamento: Interno na unidade, disponível para usuários com limitações de

mobilidade. Externo, disponível para automóveis, motocicletas e bicicletas.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
O que o HOSPITAL DIA faz por você:
●

O Hospital Dia da Asa Sul é um centro de referência ambulatorial especializado em
atendimento e acompanhamento de pessoas acome das com IST, HIV / AIDS, hepa tes
virais (B e C), tuberculose e hanseníase, além de oferecer serviço de prevenção pré e pós
exposição ao HIV (ocupacional e sexual). Essa unidade de saúde também disponibiliza
um Ambulatório de Assistência Especializada às Pessoas Traves s e Transexuais do
Distrito Federal – Ambulatório Trans.
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Infectologia;
Dermatologia Sanitária;
Pneumologia Sanitária;
Endocrinologia – transição de gênero;
Farmácia;
Nutrição;
Enfermagem;
Inves gação de polineuropa a hansênica;
Cura vos complexos – neuropa a sequelar à hanseníase.
Fisioterapia motora – prevenção e reabilitação sequelar à hanseníase;
Terapia Ocupacional;
Psicologia

Ambulatório de HIV/AIDS, Hepa tes Virais B e C
●

Acompanhamento aos portadores de HIV e Aids, atenção especializada de média
complexidade aos pacientes com Infecção Sexualmente Transmissíveis - IST, Proﬁlaxia
para o HIV pós-exposição (PEP) ocupacional e sexual.

Requisitos
●

●

●
●

Prestação de atendimento em atenção secundária e integral à saúde, de forma
programada ou não, podendo oferecer assistência odontológica e de outros
proﬁssionais, sob administração única.
O primeiro atendimento é realizado pela enfermagem (Sala de Acolhimento), através de
demanda espontânea, que providencia a consulta médica de acordo com a necessidade
e/ou gravidade do caso.
A frequência é deﬁnida pela avaliação médica e de enfermagem, conforme protocolo
estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS).
Marcação de consulta retorno: pessoalmente, nos horários de 07:00 às 12:00h e das
13:00 às 18:00h; ou pelo telefone: Geral - 2017 1145 Ramais: 7655 (IST/AIDS/Hepa tes);
7657(Tuberculose); 7661 (Ambulatório Trans); 7656 - (Hanseníase); 7662 (Serviço Social)
7652 (Farmácia);

●

Documentos Necessários
●

Comparecer munido de documento de iden ﬁcação oﬁcial (com foto) e cartão do SUS;
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●

Acompanhamento na unidade: a avaliação inicial é realizada na Sala de Acolhimento da

unidade.
●

Primeira consulta: Comparecer à data agendada, 30 minutos antes do horário agendado.

Horário de funcionamento, tempo de espera para atendimento
e consulta de retorno.
●

Horário: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

●

Telefone: (61) 2017-1145 R: 7655

●

O atendimento é feito por ordem de chegada, na sala de acolhimento da unidade,

mediante distribuição de senha.
●

O tempo médio de espera para a primeira consulta na infectologia é de 15 dias.

●

Consulta retorno: protocolo de encaminhamento para retorno fornecido pelo
médico/enfermeiro depois da primeira consulta.

Forma de Prestação de Serviço
●

Para atendimento na sala de acolhimento são distribuídas senhas, no turno matu no até
as 10:30, no turno vesper no até às 16:30.

●

Os usuários agendados deverão comparecer à unidade com 30 minutos de
antecedência, dirigir-se à sala de triagem.

Documentos Necessários
●

Documento de iden ﬁcação válido, com foto e cartão do SUS.

Prioridades de atendimento
●

Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos nos termos da lei.
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SERVIÇOS PARA VOCÊ
Ambulatório de Pneumologia Sanitária
●

Serviço de Referência Distrital em Tuberculose - Droga ou Mul droga Resistente,
Coinfectados Tuberculose/HIV, Infecção Latente para Tuberculose - ILTB, usuários com
reação vacinal à BCG.

Requisitos
●

●

●
●

Prestação de atendimento em atenção secundária e integral à saúde, de forma
programada ou não, podendo oferecer assistência odontológica e de outros
proﬁssionais, sob administração única.
O primeiro atendimento é realizado pela enfermagem (Sala de Acolhimento da
Pneumologia Sanitária), através de demanda espontânea, que providencia a consulta
médica e de enfermagem de acordo com a necessidade e/ou gravidade do caso.
A frequência é deﬁnida pela avaliação médica e de enfermagem, conforme protocolo
estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS).
Marcação de consulta retorno: pessoalmente, nos horários de 07:00 às 12:00h e das
13:00 às 18:00h; ou pelo telefone: Geral - 2017 1145 Ramal: 7657(Tuberculose);

Documentos Necessários
●

Comparecer munido de documento de iden ﬁcação oﬁcial (com foto), protocolo de
encaminhamento do proﬁssional e/ou unidade de saúde de origem e cartão do SUS;

●

Acompanhamento na unidade: a avaliação inicial é realizada pela equipe de

enfermagem na Sala de Acolhimento da pneumologia Sanitária.
●

Primeira consulta: Comparecer à data agendada, ordem de chegada.

Horário de funcionamento, tempo de espera para
atendimento e consulta de retorno.
●

Horário: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

●

Telefone: (61) 2017-1145 R: 7657
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●

O atendimento é feito por ordem de chegada, na sala de acolhimento da pneumologia

sanitária.
●

O tempo médio de espera para a primeira consulta na pneumologia sanitária é de 15

dias.
●

Consulta retorno: protocolo de encaminhamento para retorno fornecido pelo
médico/enfermeiro depois da primeira consulta.

Forma de Prestação de Serviço
●

O ambulatório de Pneumologia Sanitária oferece consultas especializadas em
acome mento por tuberculose (a va e latente), co-infecção HIV/TB, infecção latente
para Tuberculose - ILTB e reação vacinal - BCG.

●

Oferece inoculação de prova cutânea da tuberculina - PPD.

●

Tratamento Diretamente Observado - TDO para Tuberculose.

●

Os usuários agendados são atendidos por ordem de chegada.

Documentos Necessários
●

Documento de iden ﬁcação válido, com foto e cartão do SUS.

Prioridades de atendimento
●

Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos nos termos da lei.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
Ambulatório de Dermatologia Sanitária
●

Serviço Mul proﬁssional de Referência Distrital em Hanseníase: usuários com
intolerância ao esquema básico, droga ou mul droga resistente, com reações hansênicas
não respondentes ao protocolo inicial, com necessidade de reabilitação.

Requisitos
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●

●

●
●

Prestação de atendimento em atenção secundária e integral à saúde, de forma
programada ou não, podendo oferecer assistência odontológica e de outros
proﬁssionais, sob administração única.
O primeiro atendimento é realizado pela enfermagem (Sala de Acolhimento da
Dermatologia Sanitária), através de demanda espontânea, que providencia a consulta
especializada de acordo com a necessidade e/ou gravidade do caso.
A frequência é deﬁnida pela avaliação proﬁssional, conforme protocolo estabelecido
pelo Ministério da Saúde (MS).
Marcação de consulta retorno: pessoalmente, nos horários de 07:00 às 12:00h e das
13:00 às 18:00h;

Documentos Necessários
●

Comparecer munido de documento de iden ﬁcação oﬁcial (com foto), protocolo de
encaminhamento do proﬁssional e/ou unidade de saúde de origem e cartão do SUS;

●

Acompanhamento na unidade: a avaliação inicial é realizada pela equipe de

enfermagem na Sala de Acolhimento da Dermatologia Sanitária. Primeira consulta: Comparecer
à data agendada, ordem de chegada.

Horário de funcionamento, tempo de espera para
atendimento e consulta de retorno.
●

Horário: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

●

O atendimento é feito por ordem de chegada, na sala de acolhimento da Dermatologia

Sanitária.
●

O tempo médio de espera para a primeira consulta na pneumologia sanitária é de 15

dias.
●

Consulta retorno: protocolo de encaminhamento para retorno fornecido pelo
proﬁssional da equipe, depois da primeira consulta.

Forma de Prestação de Serviço
●

O ambulatório de Dermatologia Sanitária oferece atendimento mul proﬁssional no
âmbito do Programa de Prevenção e Controle da Hanseníase.

●

Oferece inoculação de prova cutânea da tuberculina - PPD.
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●

Tratamento Diretamente Observado - TDO para Hanseníase.

●

Coleta de Raspado Intradérmico - BAAR/Hanseníase;

●

Avaliação Neurológica Simpliﬁcada;

●

Avaliação mul proﬁssional com vistas à reabilitação sequelar à hanseníase;

●

Os usuários agendados são atendidos por ordem de chegada.

Documentos Necessários
●

Documento de iden ﬁcação válido, com foto, cartão do SUS e Protocolo de

Encaminhamento do proﬁssional e/ou serviço de saúde.

Prioridades de atendimento
●

Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos nos termos da lei.

Ambulatório de Proﬁlaxia Pré-Exposição ao HIV
●

O Hospital Dia da Asa Sul disponibiliza a PREP, profilaxia pré-exposição ao HIV.
Essa medida consiste no uso diário de antirretrovirais por pessoas não infectadas
pelo HIV, tendo como objetivo a redução dorisco de infecção pelo HIV nas relações
sexuais. O seu uso correto desse protocolo reduz em mais de 90% o risco de
infecção pelo HIV. A PREP é indicada para pessoas com risco e vulnerabilidades
acrescidas ao HIV, como pessoas trans, profissionais do sexo, gays e outros
Homens que fazem Sexo com Homens (HSH) e casais sorodiferentes.

Requisitos
●
●
●

Prestação de atendimento em atenção secundária e integral à saúde, de forma
programada.
Os usuários podem manifestar seu interesse em par cipar do programa por meio de
aplica vo de mensagem: 61 9 8120-0693.
O primeiro atendimento é realizado pela enfermagem, através de agendamento prévio,
quando o programa é apresentado e a equipe avalia se o usuário preenche os critérios
de elegibilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO CENTRAL
DIRETORIA REGIONAL DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

●

●

A avaliação do usuário pela equipe é trimestral, quando serão solicitados exames de
controle e trabalhada a temá ca da prevenção combinada às infecções sexualmente
transmissíveis.
Marcação de consulta retorno: pessoalmente, nos horários de 07:00 às 12:00h e das
13:00 às 18:00h;

Documentos Necessários
●

Comparecer munido de documento de iden ﬁcação oﬁcial (com foto), protocolo de
encaminhamento do proﬁssional e/ou unidade de saúde de origem e cartão do SUS;

●

Acompanhamento na unidade: a avaliação inicial é realizada pela equipe de

enfermagem na Sala de Acolhimento da Dermatologia Sanitária. Primeira consulta: Comparecer
à data agendada, ordem de chegada.

Horário de funcionamento, tempo de espera para atendimento
e consulta de retorno.
●

Horário: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 - Quarta-feira; 07:00 às 12:00 - Sexta-feira.

●

O atendimento é feito com horário agendado, o usuário deve chegar com 30 minutos de

antecedência.
●

O tempo médio de espera para a primeira consulta pode chegar a 6 meses, em virtude

da grande demanda pelo serviço no DF
●

Consulta retorno: protocolo de encaminhamento para retorno fornecido pelo
proﬁssional da equipe, depois da primeira consulta.

Forma de Prestação de Serviço
●

O Ambulatório PREP oferece atendimento médico e de enfermagem no âmbito do
Programa de Prevenção e Controle das IST e do HIV.

●

Oferece testagem rápida para o HIV, síﬁlis, hepa te B e C para os usuários par cipantes,
bem como exames programá cos.

●

Os medicamentos são re rados na farmácia do próprio Hospital Dia.
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Documentos Necessários
●

Documento de iden ﬁcação válido, com foto e cartão do SUS .

Prioridades de atendimento
●

Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos nos termos da lei.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
Ambulatório de Trans
●

O Hospital Dia da Asa Sul disponibiliza o Ambulatório de Assistência Especializada às
Pessoas Traves s e Transexuais do Distrito Federal, denominado Ambulatório Trans. Esse
serviço foi inaugurado em setembro de 2017 e desde então tem como atribuição o

desenvolvimento de a vidades mul proﬁssionais com vistas ao acolhimento e cuidado integral
às pessoas transgênero do DF e RIDE.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Individual e em grupo para pessoas traves s e transexuais com 18 anos ou mais

-

de idade de todo o Distrito Federal e RIDE.

Requisitos
●

As pessoas interessadas em iniciar acompanhamento no Ambulatório Trans, podem
enviar mensagem por e-mail ( ambtrans.sesdf@gmail.com), solicitando inclusão do
nome na lista de espera para o "Grupo de Entrada". Envie os dados: Nome de registro e
social, caso tenha, data de nascimento, telefone, e-mail, n° cartão SES e SUS. Estaremos
entrando em contato telefônico para informar a data da realização do grupo supracitado.

●

Marcação de consulta de retorno é usualmente feita imediatamente após o
atendimento pelo proﬁssional, ou de modo presencial, no horário de
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funcionamento da unidade das 7 até 12 horas e das 13 até 18 horas, de segunda
a sexta-feira.

Documentos Necessários
●

Para o primeiro atendimento, trazer documento com foto, cartão SUS e comprovante de
residência.

●

Para os atendimentos subsequentes, trazer o cartão de agendamento de consultas, o
qual é fornecido na ocasião da primeira consulta.

Horário de funcionamento, tempo de espera para atendimento
e consulta de retorno.
●
●

As pessoas são acolhidas a par r das 7h00 às 12h00, e de 13h00 às 18h00, de segunda a
quinta-feira, exceto na sexta-feira 7h00 às 12h00, em feriados e pontos faculta vos.

●

O atendimento pode ser por ordem de chegada ou com horário pré-agendado,
dependendo da modalidade de atendimento (como em grupos, ou atendimento de
psicoterapia). O usuário é avisado sobre os detalhes na ocasião da marcação de
consulta. Em caso de dúvidas, procurar a unidade para esclarecimento.

Forma de Prestação de Serviço
●
●

Atendimentos mul proﬁssionais a par r das especialidades que compõem o seu quadro de
pessoal: psicologia, assistência social, enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
ginecologia, psiquiatria e endocrinologia.
Além de a vidades individuais, oferece dois grupos psicoterapêu cos em horários diferentes ,
grupo de Hatha yoga (semanal), um grupo de entrada, um grupo de familiares e amigos (mensal)
e grupos temá cos bimensais.

Documentos Necessários
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●

Documento de iden ﬁcação válido, com foto e cartão do SUS .

SERVIÇOS PARA VOCÊ
FARMÁCIA- HOSPITAL DIA
Dispensação de medicações restritas apenas para o tratamento das IST's, e também
aos medicamentos dos programas estratégicos: dermatologia sanitária, pneumologia sanitária e
programa de HIV — oportunistas.

Forma de Prestação de Serviço
●

Serão atendidas apenas receitas do Distrito Federal e dentro do prazo de validade (30

dias);
●

A dispensação será feita para um período máximo de até 60 dias de

tratamento,podendo ser expandido conforme diretrizes do Ministério da Saúde;
●

Para an microbianos, a receita terá validade de 10 dias, de acordo com a legislação

vigente.

Documentos Necessários
●

Documento de iden ﬁcação válido, cartão do SUS.

●

Receita em duas vias contendo: nome genérico do medicamento, concentração,

posologia, quan dade e tempo de tratamento; carimbo e assinatura do prescritor.

Etapas
●

Formulário de solicitação de medicamentos an rretrovirais, devidamente preenchido,

assinado e carimbado pelo médico prescritor;
●

Apresentação documento de iden ﬁcação pessoal no momento da dispensação; Cartão

de controle de dispensação fornecido pela Farmácia;
●

Em caso de início de tratamento ou exposição, o paciente deve apresentar documento

de iden ﬁcação pessoal (carteira de iden dade) e formulário de no ﬁcação compulsória;
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●

Em caso de transferência, o paciente deve apresentar o formulário próprio preenchido e

assinado pelo farmacêu co da unidade de origem;
●

Em caso de pacientes em trânsito, deve-se apresentar o formulário de solicitação de

medicamentos an rretrovirais, devidamente preenchido, assinados e carimbados pelo médico
prescritor.

Horário e tempo máximo de espera para atendimento
●

Funcionamento: segunda à sexta-feira (exceto feriados) de 07:30 às 11:30 e das 13:30 às

17:30.
●

O atendimento é feito por ordem de chegada.

Prioridades de atendimento
● Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos nos termos da lei.

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARES
Realização de exames complementares como:
● Ecograﬁa mamária;
● Ecograﬁa Transvaginal;
● Ecograﬁa abdominal;
● Ecograﬁa de próstata, via abdominal; Ecograﬁa da Tireoide;
● Ecograﬁa renal;
● Elastograﬁa.

Forma de Prestação de Serviço
● Comparecer no Arquivo, munido de documento de iden ﬁcação oﬁcial (com
foto) e cartão do SUS, bem como, requisições dos exames solicitados;
● O agendamento dos exames é realizado pelo setor de regulação da SES-DF, a
par r de digitação da requisição do exame na unidade básica de saúde.
● O resultado do exame é entregue 15 minutos após o término do exame
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Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido, cartão do SUS
● Requisição dos exames solicitados

Horário e tempo máximo de espera para atendimento
● Funcionamento: segunda à sexta-feira (exceto feriados) de 08:00 às 19:00.
● O atendimento é feito por ordem de chegada.

Prioridades de atendimento
● Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos nos termos da lei.

SERVIÇOS
PARA VOCÊ

CENTRO DE TESTAGEM E CONTROLE (CTA-BRASÍLIA)
● Atender a população com dúvidas em relação à condição sorológica para o HIV e
outras doenças sexualmente transmissíveis, atendendo de forma gratuita, tanto a demanda
espontânea ou por encaminhamento de outros serviços de saúde.

Forma de Prestação de Serviço
● Atendimento Inicial: Preenchimento de cadastro para o SISCTA.
● Aconselhamento: oferecido a todos os pacientes atendidos.
● Serviço de Testagem Rápida: Testes rápidos para HIV, Síﬁlis, Hepa tes B e C.
● Encaminhamento para os Centros de Referência nos casos de Exames Posi vos.
● Tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis: Síﬁlis, Gonorreia, Herpes
Genital, HPV, Clamídia, Cancro Mole e Donovanose.
● Proﬁlaxia pós-exposição sexual ao HIV -> PEP
○ Ambulatório de HPV em Homem: Realiza atendimento médico para população
masculina (exclusivo para pacientes que realizaram testagem) acome dos com
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lesões de Papilomavírus Humano (HPV) - atendimento com hora marcada,
segunda à sexta-feira (exceto feriados) de 18:00 às 22:00.

Documentos Necessários
● Documento de iden ﬁcação válido, cartão do SUS.

Horário e tempo máximo de espera para atendimento
● Funcionamento:
■ Segunda a sexta feira 08:00 às 19:00
- Testagem rápida,
aconselhamento, abordagem sindrômica para IST e PEP.
■ O atendimento é feito por ordem de chegada, mediante entrega de uma
senha.
■ Segunda a sexta feira - 14:00 às 22:00 - Ambulatório de HPV em homens
■ O atendimento é feito mediante agendamento prévio, que pode ser
realizado na própria unidade de saúde.

Prioridades de atendimento
● Pessoas com deﬁciência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos nos termos da lei.
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