SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL
SRSCE/SES-DF

CENTRAL
SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENÇÃO PRIMÁRIA

O que as Unidades Básicas de Saúde fazem por você
● Desenvolvem serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção,
tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de
abrangência;
● Tratam do acompanhamento e recuperação de casos menos graves;
● Respondem aos problemas de saúde mais comuns na comunidade;
● Oferecem ações e serviços de prevenção, tratamento e recuperação de
doenças, tais como:
Acompanhamento dos ciclos de vida dos usuários da Unidade de Saúde
com ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação
relacionadas à: saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher,
saúde do homem, saúde do adulto e saúde do idoso;
Pré-natal;
Planejamento Familiar;
Prevenção do câncer;
Ações de Saúde Mental;
Cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão
Vacinação;
Administração de medicamentos, nebulizações /inalações;
Coleta de amostras para realização de exames de laboratório;
Acompanhamento dos usuários do Bolsa Família;
Cura vos, re rada de pontos, troca de sondas, entre outros
procedimentos;
Entrega de resultados dos exames realizados;
Promoção, prevenção, tratamento e recuperação da Saúde Bucal
(tratamentos odontológicos, restaurações, limpeza, extrações simples de
dentes permanentes e decíduos, atendimento de urgências
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odontológicas, atendimento de bebês e crianças, ações preven vas com
orientação para higiene oral adequada e escovação supervisionada nas
escolas par cipantes do Programa Saúde na Escola);
Encaminhamentos para especialidades, de acordo com a necessidade do
usuário;
Fornecimento de medicação básica e medicamentos sujeitos à controle
especial;
Fornecimento de materiais e kits complementares para cura vos,
sondagens em casos de bexigas neurogênicas, kits de higiene bucal,
fraldas para pacientes acamados, de usuários cadastrados;
Confecção do Cartão do SUS, cadastro, entre outras ações e serviços de
acordo com as necessidades da população da área de abrangência da
Unidade Básica de Saúde.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº. 01- ASA NORTE
Endereço: SGAN 905 módulo D - Asa Norte.
Telefone: (61) 2017-1900 Ramal 7608
E-mail: gsap1.asanorte@gmail.com
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00. Aos sábados
das 07:00 às 12:00 (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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
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;
0.030 Terminal Asa Norte (Entre quadras Norte) / W3 Norte - Sul /
Aeroporto;
0.031 Circular W3 Sul - Norte / L2 Norte - Sul (Esplanada);
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0.032 Circular L2 Sul - Norte / W3 Norte - Sul (Esplanada);
0.035 Circular - Terminal Asa Norte (SQN 212 - 213) / W3 Norte - Sul /
Octogonal (Park Shopping);
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: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.
Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
Equipe ÁGUA: SQN 104, 204, 304, 404, 504, 604, 704, 704/705 e 904.
Equipe FOGO: SQN 106, 206, 306, 406, 506, 606, 706, 706/707 e 906.
Equipe TERRA: SQN 105, 205, 305, 405, 505, 605, 70, 705/706 e 905.
Equipe SOL: SQN 103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 703/704 e 903.
Equipe AR: SQN 102, 302, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 702/703, 902;
Setor Hospitalar e Cultural Norte, Setor Comercial Norte, Setor Bancário
e Hoteleiro Norte, Setor Espor vo e Autarquia Norte, Setor Diversões e
Rádio TV Norte.
Descrição dos serviços oferecidos:
Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. O horário de funcionamento é de
segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00h e aos sábados das 08:00 às
11:30h.
Observações:
A SALA DE VACINA NÃO FECHA NA HORA DO ALMOÇO.
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Farmácia: dispensa de medicações básicas, por meio do receituário
oriundos da rede pública ou par cular. A farmácia é aberta à população
em geral. O atendimento da farmácia ocorre de acordo com o horário de
funcionamento da Unidade;
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É necessário
trazer a solicitação do exame e documento válido de iden ﬁcação. O
atendimento do laboratório ocorre de acordo com o horário de
funcionamento da Unidade;
Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente agendado.

Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento
de diversas doenças. Na UBS nº 1 da Asa Norte são ofertadas as
seguintes prá cas:
Oﬁcina de massagem e/ou automassagem (terças e quintas feiras
às 7h30h);
Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de atenção à
saúde: a regulação consiste na ordenação e qualiﬁcação dos ﬂuxos de
acesso às ações e serviços de saúde, de modo a o mizar a u lização dos
recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação dispõe de
diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na UBS nº 1 da Asa
Norte o Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
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Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência e cartão de
consulta.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº. 02- ASA NORTE
Endereço: EQN 114/115 AE - Asa Norte.
Telefone:(61) 2017-1145 ramal 7611 ou 7610
E-mail: gsap2.asanorte@gmail.com
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 22:00h.
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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
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;
0.030 Terminal Asa Norte (Entre quadras 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 (Park Shopping);
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: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
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Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.
Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
Equipe AZUL: Quadras SQN 207, 208, 210, 211 e 212; 407, 408, 410, 411
e 412; 607, 608, 610, 611 e 612; Colina UNB.
Equipe LILÁS: Quadras SQN 111, 112 e 113; 311, 312 e 313; 511, 512, e
513; 911, 912 e 913.
Equipe VERMELHA: Quadras SQN 116, 316, 516, 716, 914, 915, 916,
STN; SOF, SAAN, Noroeste, SAIN, Reserva Indígena e Água Mineral.
Equipe AMARELA: Quadras SQN 110, 114 e 115; 310, 314 e 315; 510,
514 e 515; 713, 714 e 715; 910.
Equipe VERDE: Quadras 209, 213, 214, 215 e 216N; 409, 413, 414, 415 e
416N; 609, 613, 614, 615 e 616N.
Equipe BRANCA: Quadras SQN 107, 108 e 109; 307, 308 e 309; 507, 508
e 509; 707, 708 e 709; 907, 908 e 909.

Descrição dos serviços oferecidos:
Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona de segunda à sexta-feira das
08:00 às 18:30h e aos sábados das 08:00 às 11:30h;
Observações:
A SALA DE VACINA NÃO FECHA NA HORA DO ALMOÇO.
Farmácia: dispensa de medicações básicas e de uso controlado, por
meio do receituário oriundos da rede pública ou par cular. O
atendimento da farmácia é de segunda à sexta-feira das 07:30h às
12:00h e 14:00 às 18:00h
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
A farmácia é aberta à população em geral;
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Medicamentos de uso controlado são dispensados nos mesmos
horários exceto às quartas sextas-feiras à tarde e aos sábados.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É
necessário trazer a solicitação do exame e documento válido de
iden ﬁcação.
Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente agendado.
Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento
de diversas doenças. Na UBS nº 2 da Asa Norte são ofertadas as
seguintes prá cas:
Oﬁcina de massagem e/ou automassagem (sextas-feiras às
7:30h);
Lian Gong (terças e quintas-feiras às 7:30h);
Tai chi chuan (quarta -feiras às 07:30h);
Terapia Comunitária Integra va (terças-feiras às 08:30h).
Observação: As Prá cas Integra vas e Complementares (PICS) estão
suspensas devido a emergência ocasionada pela pandemia
COVID-19
Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de atenção à
saúde: a regulação consiste na ordenação e qualiﬁcação dos ﬂuxos de
acesso às ações e serviços de saúde, de modo a o mizar a u lização dos
recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação dispõe de
diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na UBS nº 2 da Asa
Norte o Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
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Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência
e cartão de consulta.
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº. 03 - VILA PLANALTO
Endereço: Rua Piauí, área especial S/N. Vila Planalto.
Telefone: (61) 2017-1900
Ramal 7621
E-mail: gsap3.asanorte@gmail.com
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00h (exceto
feriados) e sábados de 07:00 as 12:00h.
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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
Linhas de ônibus:
0.104 - Rodoviária do Plano Piloto / Vila Planalto / Palácio da Alvorada /
Setor de Clubes Espor vos Norte;
0.140 - Rod. Plano Piloto / Vila Planalto / Av. Nações Norte / L2 Norte;
104.1 - Rodoviária do Plano Piloto / Vila Planalto;
140.1 - Rodoviária do Plano Piloto / Vila Planalto (Setor de Embaixadas /
L2 - W3 Norte);
196.2 - São Sebas ão (Residencial Bosque Quadra 100-200) / Lago Norte
(Ponte JK / Vila Planalto / Setor de Clubes Norte).
Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.
Área de Abrangência (de acordo com as Equipes de Saúde da Família):
Equipe IPÊ ROXO: parte do Acampamento Rabelo, Avenida Central e
ruas 5,7 e 8 do Acampamento Pacheco Fernandes.
Equipe IPÊ ROSA: parte do Acampamento Rabelo.
Equipe IPÊ BRANCO: Acampamento Tamboril e Acampamento DFL.
Equipe IPÊ AMARELO: Setor de Chácaras; Recanto do Jaburu; Invasão do
Iate Clube; Invasão do CCBB; Moradia Estudan l da UNB, SHTN; SCEN e
Acampamento EBE.
Equipe IPÊ VERDE: Acampamento Pacheco Fernandes e Residencial La
Torre
Descrição dos serviços oferecidos:
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Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona de segunda à sexta-feira das
08:00 às 17:00h e sábado de 8:00 às 11:30h.
Observações:
A SALA DE VACINA NÃO FECHA NA HORA DO ALMOÇO
Farmácia: dispensa de medicações básicas e psicotrópicos, por meio do
receituário oriundos da rede pública ou par cular. Funciona de segunda
à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:30h(exceto feriados) e
nos sábados de 08:00 às 12:00h.
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
Os Psicotrópicos são dispensados apenas no período da manhã.
A farmácia é aberta à população em geral.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É
necessário trazer a solicitação do exame e documento válido de
iden ﬁcação. O atendimento do laboratório ocorre de segunda à
sexta-feira das 07:00 às 12:00h e segundas, quartas e quintas- feiras, das
13:00 às 18:00h;
Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente agendado.
O laboratório não funciona às terças e quintas-feiras à tarde.

Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento
de diversas doenças. Na UBS nº 3 -Vila Planalto é ofertado:
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Grupos de caminhada: terças e quintas-feiras às 07:30h.

Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de atenção à
saúde: a regulação consiste na ordenação e qualiﬁcação dos ﬂuxos de
acesso às ações e serviços de saúde, de modo a o mizar a u lização dos
recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação dispõe de
diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na UBS nº 3 da Asa
Norte o Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência
e cartão de consulta.

ASA SUL
SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENÇÃO PRIMÁRIA

O que as Unidades Básicas de Saúde fazem por você
● Desenvolvem serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção,
tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de
abrangência;
● Tratam do acompanhamento e recuperação de casos menos graves;
● Respondem aos problemas de saúde mais comuns na comunidade;
● Oferecem ações e serviços de prevenção, tratamento e recuperação de
doenças, tais como:
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Acompanhamento dos ciclos de vida dos usuários da Unidade de Saúde
com ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação
relacionadas à: saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher,
saúde do homem, saúde do adulto e saúde do idoso;
Pré-natal;
Planejamento Familiar;
Prevenção do câncer;
Ações de Saúde Mental;
Cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão
Vacinação;
Administração de medicamentos, nebulizações/inalações;
Coleta de amostras para realização de exames de laboratório;
Acompanhamento dos usuários do Bolsa Família;
Cura vos, re rada de pontos, troca de sondas, entre outros
procedimentos;
Entrega de resultados dos exames realizados;
Promoção, prevenção, tratamento e recuperação da Saúde Bucal
(tratamentos odontológicos, restaurações, limpeza, extrações de dentes
permanentes e decíduos, atendimento de casos de emergência
odontológicas, atendimento de bebês e crianças, ações preven vas com
orientação para higiene oral adequada e escovação supervisionada nas
escolas par cipantes do Programa Saúde na Escola);
Encaminhamentos para especialidades, de acordo com a necessidade do
usuário;
Fornecimento de medicação básica e medicamentos sujeitos à controle
especial;
Fornecimento de materiais e kits complementares para cura vos,
sondagens em casos de bexigas neurogênicas, fraldas para pacientes
acamados, de usuários cadastrados;
Confecção do Cartão do SUS, entre outras ações e serviços de acordo
com as necessidades da população da área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº. 01- ASA SUL
Endereço: SGAS 612 - Lotes 38/39.
E-mail: gsap2asasul@gmail.com.
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Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00, aos sábados
das 07:00 às 12:00 (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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
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 (Park Shopping);
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;
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;
12
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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;
Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.
Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
Equipe 1 ROSA: Vila Telebrasília;
Equipe 2 VERDE: SGAS 908 a 910, SHIGS 708 a 710, CLS 508 a 510, SQS
308 a 310, SQS 108 a 110, SQS 208 a 211, SQS 408 a 411, SGAS 608 a
611.
Equipe 3 AMARELA: SGAS 915 a 916; SHIGS 715 a 716; CLS 515 a 516;
SQS 315 a 316; SQS 115 a 116; SQS 215 a 216; SQS 415 a 416; SGAS 615
a 616; Setor de Policial e Setor de Clubes Sul.
Equipe 4 PRETA: SGAS 912 a 914; SHIGS 712 a 714; CLS 512 a 514; SQS
312 a 314; SQS 112 a 114; SQS 212 a 214; SQS 412 a 414; SGAS 612 a
614; Setor de Embaixadas Sul (exceto 813). Vila Pescador e Vila
Saturnino.
Equipe 5 LILÁS: SGAS 902 a 904; SHIGS 702 a 704; CLS 502 a 504; SQS
302 a 304; SQS 102 a 104; SQS 202 a 204; SQS 402 a 404; SGAS 602 a
604 e Setor de Embaixadas 813.
Equipe 6 LARANJA: SGAS 905 a 907 e 911; SHIGS 705 a 707 e 911; CLS
505 a 507 e 511; SQS 305 a 307 e 311; SQS 105 a 107 e 111; SQS 205 a
207; SQS 405 a 407; SGAS 605 a 607.
Descrição dos serviços oferecidos:
Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona de segunda à sexta-feira das
08:00 às 18:30h e sábado das 08:00 às 11:30h.
Observações:
13

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL
SRSCE/SES-DF

A SALA DE VACINA NÃO FECHA NA HORA DO ALMOÇO.
Farmácia: dispensa de medicações básicas, por meio do receituário
oriundos da rede pública ou par cular. O atendimento da farmácia
ocorre de acordo com o horário de funcionamento da Unidade;
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
A farmácia é aberta à população em geral.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho, testes rápidos para detecção de DST (HIV, Hepa te B,
síﬁlis) e demais exames laboratoriais do pré-natal. É necessário trazer a
solicitação do exame e documento válido de iden ﬁcação. O
atendimento do laboratório ocorre de acordo com o horário de
funcionamento da Unidade.
Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente
agendado.

Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento
de diversas doenças. Na UBS nº 1 da Asa Sul é ofertado:
Automassagem (segundas e quartas-feiras das 07:30 às 08:30h);
Lian Gong (terças e quintas-feiras das 8:00 às 9:00 h).
das 08:00 às 09:30h).

Terapia Comunitária Integra va (quinzenalmente às quintas-feiras

Grupos ofertados à população da área de abrangência da UBS 01 da Asa
Sul:
Tabagismo (terças feiras das 09:00 às 10:00h). Público alvo:
usuários da área de abrangência da Unidade que desejam parar
de fumar.
Instrumentalização de famílias e comunicação não violenta (
segundas das 17:00 às 18:00h). Público alvo: famílias de
14
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adolescentes. Os proﬁssionais deverão passar o contato
das famílias para o NASF para que este organize o ingresso no
grupo.
Prevenção de quedas (segunda e quintas das 10:00 às 11:00h e
16:00 às 17:00h). Público alvo: idosos. As equipes deverão passar
o contato dos idosos para o NASF para que este organize o
ingresso no grupo.
Bordando Afetos (terças feiras das 09:00 às 10:00h). Público alvo:
mulheres com ansiedade e/ou depressão. As equipes deverão
passar o contato para o NASF para que este organize o ingresso
no grupo.
Nutrição e doenças crônicas (terças feiras das 13:30 às 15:30h e
quartas feiras das 07:00 às 08:00h). Público alvo: usuários com
Diabetes, Hipertensão e Dislipidemia.
Gestantes (quartas feiras das 08:00 às 09:30h). Público alvo:
gestantes em qualquer idade gestacional. Não precisa agendar.
Hábitos de Vida Saudável (quartas feiras das 16:00 às 17:30h).
Público alvo: usuários com sobrepeso e obesidade da área de
abrangência da unidade;
Pré Natal psicológico (sextas-feiras das 08:00 às 09:00h). Público
alvo: gestantes egressas do grupo de gestantes da UBS 1 e que
expressam desejo de par cipar do PNP. O principal obje vo do
Pré-natal psicológico é oferecer uma escuta qualiﬁcada sobre o
processo de gravidez, fornecendo espaço para que a mãe possa
elaborar seus medos, ansiedades e conﬂitos, de modo a prevenir
o surgimento de quadros psicopatológicos ligados à gestação e
ao pós-parto;
Dor crônica - MobilizaDOR (quartas feiras das 16:30 às 18:00h).
Público alvo: usuários com dor crônica da área de abrangência da
unidade;
Hiperdia Vila Telebrasília (quintas feiras das 08:00 às 11:00h).
Público alvo: pacientes hipertensos e diabé cos da Vila
Telebrasília.
15
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Caminhada (quartas e sextas feiras das 17:00 às 17:40h). Público
alvo: qualquer usuário da UBS 1 da Asa Sul. Não precisa agendar;
Introdução alimentar (quinzenalmente às quintas feiras das 13:30
às 14:30h). Público alvo: bebês em fase de introdução alimentar,
acompanhados de seus responsáveis;
Desenvolvimento
infan l
e
introdução
alimentar
(quinzenalmente às sextas feiras das 9:30 às 10:30h). Público
alvo: bebês de até 1 ano e suas famílias;
Feminices (quinzenalmente às terças feiras das 16:00 às 17:00h).
Público alvo: adolescentes do sexo feminino com sintomas
ansiosos. Equipe deve encaminhar nome e telefone da paciente
para o NASF de modo a ser realizado acolhimento prévio;

Es mulação Cogni va (quarta feiras às 08:30h e sextas feiras às
16:00h). Público alvo: adultos e idosos com queixas cogni vas.
Os nomes e contatos dos pacientes deverão ser encaminhados
para o NASF para a realização de acolhimento inicial;
Planejamento Familiar (úl ma sexta do mês das 09:00 às
10:30h). Público alvo: usuários interessados no tema. Não
precisa agendar.

Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de
atenção à saúde: a regulação consiste na ordenação e
qualiﬁcação dos ﬂuxos de acesso às ações e serviços de saúde,
de modo a o mizar a u lização dos recursos assistenciais
disponíveis e promover a transparência, a integralidade e a
equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação
dispõe de diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na
UBS nº 1 da Asa Sul o Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
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Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência e
cartão de consulta

CRUZEIRO
SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENÇÃO PRIMÁRIA

O que as Unidades Básicas de Saúde fazem por você
● Desenvolvem serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção,
tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de
abrangência;
● Tratam do acompanhamento e recuperação de casos menos graves;
● Respondem aos problemas de saúde mais comuns na comunidade;
● Oferecem ações e serviços de prevenção, tratamento e recuperação de
doenças, tais como:
Acompanhamento dos ciclos de vida dos usuários da Unidade de Saúde
com ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação
relacionadas à: saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher,
saúde do homem, saúde do adulto e saúde do idoso;
Pré-natal;
Planejamento Familiar;
Prevenção do câncer;
Ações de Saúde Mental;
Cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão
Vacinação;
Administração de medicamentos, nebulização/inalação;
Coleta de amostras para realização de exames de laboratório;
17
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Acompanhamento dos usuários do Bolsa Família;
Cura vos, re rada de pontos, troca de sondas, entre outros
procedimentos;
Entrega de resultados dos exames realizados;
Promoção, prevenção, tratamento e recuperação da Saúde Bucal
(tratamentos odontológicos, restaurações, limpeza, extrações de dentes
permanentes e decíduos, atendimento de casos de emergência
odontológicas, atendimento de bebês e crianças, ações preven vas com
orientação para higiene oral adequada e escovação supervisionada nas
escolas par cipantes do Programa Saúde na Escola);
Encaminhamentos para especialidades, de acordo com a necessidade do
usuário;
Fornecimento de medicação básica e medicamentos sujeitos à controle
especial;
Fornecimento de materiais e kits complementares para cura vos,
sondagens em casos de bexigas neurogênicas, fraldas para pacientes
acamados, de usuários cadastrados;
Confecção do Cartão do SUS, entre outras ações e serviços de acordo
com as necessidades da população da área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº. 01 CRUZEIRO NOVO
Endereço: SHCES 611, Lote 01. Cruzeiro Novo.
Telefone: (61) 2017-4245
E-mail:gsap1.cruzeiro@gmail.com
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00, aos sábados
das 07:00 às 12:00 (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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
Linhas de ônibus:
131.3 - Rodoviária do Plano Piloto / Rodoviária Interestadual / Cruzeiro
Novo-Velho / Sudoeste.
Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.
Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
18
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Equipe ARATICUM: SHCES Quadra 403 a par r do Bloco D; 405, 407,
409,501, 501,503,507, 509, 511, 601, 603, 605, 607, 609, 701, 703 até
Bloco A; AOS 8; SIG; Sudoeste 303 (Vazio), residencial e comércio.
Equipe INGÁ: SHCES Quadras 703 a par r do Bloco B; 705, 707, 709,
711, 801, 803, 805, 807, 809, 811; 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913;
1101, 1103, 1105 até o Bloco F; Vasquinho, Veneza; SRI 1; AOS 4/ 5
comércio -igrejas - Centro Espírita ; Sudoeste 504 (Vazio), residencial e
comércio.
Equipe MURICI: SHCES Quadras 1.105 a par r do Bloco G; 1.107; 1.109,
1.111, 1.113, 1. 201, 1.203, 1.205, 1.207, 1.209, 1.211; 1.301, 1.303,
1.305, 1.307, 1.309, 1.311 até Bloco E; AOS 5 e 7; Sudoeste 104 e 304.
Equipe BARÚ: SHCES Quadra 1.311 a par r do Bloco G; 1.401, 1.403,
1.405, 1.407, 1.409; 1.501, 1.503, 1.505; 1.601, 1.603, SRI 2; AOS 6;
Sudoeste 105, 305; 106, 306 residencial e comércio.
Equipe BURITI: Quadras 101, 103, 105, 107, 109; 201, 203, 205, 207,
209; 301, 303, 305, 307, 309; 401, 403 até Bloco C; AOS 1, 2, 3
(comércio), colégio CIMAN e Terraço Shopping.
Descrição dos serviços oferecidos:
Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona de segunda à sexta-feira das
08:00 ás 12:00h e 13:00h ás 17:00 (OBS:17:00 ás 18:00 ﬁnalizamos os
atendimentos restantes,organizamos a sala de vacina para o dia
seguinte,contabilização de estoque,repasse de dados para o sistema) e
aos sábados das 08:00 às 11:30h;
Observações:
A SALA DE VACINA FECHA NA HORA DO ALMOÇO.
Cura vos: prestamos atendimento de cura vos simples e remoção de
pontos.
Sala de medicação: realizamos administração de medicamentos na
população da área de abrangência. Paciente precisa trazer documento
pessoal, prescrição médica e em alguns casos o medicamento em
questão. Horário de acordo com funcionamento da UBS.
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Farmácia: dispensa de medicações básicas e psicotrópicos, por meio do
receituário oriundos da rede pública ou par cular. O atendimento da
farmácia ocorre de acordo com o horário de funcionamento da Unidade;
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
A distribuição de psicotrópicos se dá apenas no período
vesper no com a presença da farmacêu ca.
A farmácia é aberta à população em geral.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É
necessário trazer a solicitação do exame e documento válido de
iden ﬁcação. O atendimento do laboratório ocorre de acordo com o
horário de funcionamento da Unidade exceto às quartas e sextas no
período vesper no.
Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente agendado.

Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento
de diversas doenças. Na UBS nº 1 do Cruzeiro são ofertadas as seguintes
prá cas:
Oﬁcina de massagem e/ou automassagem (segundas, quartas e
sextas-feiras das 7:30 às 8:30h);
Ginás ca para terceira idade (segundas, quartas e sextas-feiras
das 7:30 às 8:30h);
Fitoterapia e plantas medicinais prescrição e oferta (segundas,
quartas e sextas-feiras das 7:30 às 8:30h);
Musicoterapia individual e em grupo (terças-feiras das 16:00 às
17:00h);
Aula de violão (terça-feira das 16:00 às 17:00h);
Terapia Comunitária Integra va em grupo (segundas-feiras às
15:00h);
Lian gong (segundas, quartas e sextas-feiras das 7:30 às 8:30h);
Dança circular (segundas, quartas e sextas-feiras das 7:30 às
8:30);
20
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Grupo de Tabagismo (terças-feiras às 15:00).
Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de atenção à
saúde: a regulação consiste na ordenação e qualiﬁcação dos ﬂuxos de
acesso às ações e serviços de saúde, de modo a o mizar a u lização dos
recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação dispõe de
diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na UBS nº 1 do Cruzeiro
o Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência
e cartão de consulta.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº. 02 CRUZEIRO VELHO
Endereço: Área Especial - Setor Escolar, Lote 04 - Cruzeiro Velho. CEP:
70648-500
Telefone: (61) 2017-4240
E-mail: gsap2cruzeirovelho@gmail.com;
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00, aos sábados
das 07:00 às 12:00 (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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
Linhas de ônibus:
131.3 - Rodoviária do Plano Piloto / Rodoviária Interestadual / Cruzeiro
Novo-Velho / Sudoeste
Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.

Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
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· Equipe GIRASSOL: SRES Quadras 1, 2, 3 e 4 do Cruzeiro Velho.
· Equipe ORQUÍDEA: Setor de Oﬁcinas Sudoeste; QMSW 1 a 6; SQSW 300 a
302; CLSW 300 a 302, SRES Quadra 10 do Cruzeiro Velho.
· Equipe JASMIM: SIG, QRSW 1 a 8; SQSW 100 a 103; CLSW 100 A 103, SRES
Quadra 6 do Cruzeiro Velho.
· Equipe LÍRIO: SRES Quadras 7, 8 e 12 do Cruzeiro Velho.
· Equipe CALIANDRA: Kits Studio do Cruzeiro Velho; Centro Comercial do
Cruzeiro - Cruzeiro Center; SAAN e CCSW 1 a 6; SMU, RCG e SRES Quadra 05
do Cruzeiro Velho.

Descrição dos serviços oferecidos:
Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona de segunda à sexta-feira das
08:00 às 11:30 e 13:30 às 18:00h, e aos sábados das 08:00 às 11:30h. A
vacina BCG é disponibilizada nesta unidade às Segundas-Feiras.
Observações:
Farmácia: dispensa de medicações básicas e psicotrópicos, por meio do
receituário oriundos da rede pública ou par cular. O atendimento é de
segunda à sexta-feira das 07:00 às 12:00h e das 13:00 às 19:00h.
Sábados das 07:00 às 11:00h.
Observações:
Os psicotrópicos são dispensados de segunda à sábado das
09:00 às 11:40h e Terças e Quintas das 13hs às 17:40hs.
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É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
A farmácia é aberta à população em geral.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É
necessário trazer a solicitação do exame e documento válido de
iden ﬁcação. O atendimento para agendamento do laboratório ocorre
de segunda a sexta-feira das 07:00 às 12:00h e das 13:00 às 18:00h, às
terças, quintas e sextas.
Observações:
Para a coleta de material previamente agendado o atendimento
é das 07:00 às 09:00h.
Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento de
diversas doenças. Na UBS nº 2 do Cruzeiro são ofertadas as seguintes
prá cas:
Oﬁcina de massagem e/ou automassagem, ﬁtoterapia e plantas
medicinais, meditação e nutrição: (às terças e quintas-feiras das
16:30 às 17:30h).
Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de atenção à
saúde: a regulação consiste na ordenação e qualiﬁcação dos ﬂuxos de
acesso às ações e serviços de saúde, de modo a o mizar a u lização dos
recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação dispõe de
diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na UBS nº 2 do Cruzeiro
o Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência
em nome do usuário e cartão de consulta.
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LAGO NORTE
SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENÇÃO PRIMÁRIA

O que as Unidades Básicas de Saúde fazem por você
● Desenvolvem serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção,
tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de
abrangência;
● Tratam do acompanhamento e recuperação de casos menos graves;
● Respondem aos problemas de saúde mais comuns na comunidade;
● Oferecem ações e serviços de prevenção, tratamento e recuperação de
doenças, tais como:
Acompanhamento dos ciclos de vida dos usuários da Unidade de Saúde
com ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação
relacionadas à: saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher,
saúde do homem, saúde do adulto e saúde do idoso;
Pré-natal;
Planejamento Familiar;
Prevenção do câncer;
Ações de Saúde Mental;
Cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão
Vacinação;
Administração de medicamentos, nebulizações/inalações;
Coleta de amostras para realização de exames de laboratório;
Acompanhamento dos usuários do Bolsa Família;
Cura vos, re rada de pontos, troca de sondas, entre outros
procedimentos;
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Entrega de resultados dos exames realizados;
Promoção, prevenção, tratamento e recuperação da Saúde Bucal
(tratamentos odontológicos, restaurações, limpeza, extrações de dentes
permanentes e decíduos, atendimento de casos de emergência
odontológicas, atendimento de bebês e crianças, ações preven vas com
orientação para higiene oral adequada e escovação supervisionada nas
escolas par cipantes do Programa Saúde na Escola);
Encaminhamentos para especialidades, de acordo com a necessidade do
usuário;
Fornecimento de medicação básica e medicamentos sujeitos à controle
especial;
Fornecimento de materiais e kits complementares para cura vos,
sondagens em casos de bexigas neurogênicas, fraldas para pacientes
acamados, de usuários cadastrados;
Confecção do Cartão do SUS, entre outras ações e serviços de acordo
com as necessidades da população da área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº. 01- LAGO NORTE
Endereço: SHIN QI 03 Área Especial, Lago Norte.
Telefone: (61) 20171145 Ramal 2151 ou 2150
E-mail: ubs01.ln@saude.df.gov.br.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00, aos sábados
das 07:00 às 12:00 (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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
Linhas de ônibus:
0.136 - CIRCULAR - Rodoviária do Plano Piloto / W3 Norte / Lago Norte
/Rodoviária do Plano Piloto
0.196 - São Sebas ão (Residencial do Bosque) / Lago Norte (Ponte JK Setor de Clubes Norte)
0.760 - Paranoá (Entrelagos) / Rodoviária do Plano Piloto (L2 Norte)
0.762 - Paranoá (Condomínio Del Lago) / Rodoviária do Plano Piloto
(Eixo Norte)

25

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL
SRSCE/SES-DF

0.769 - Itapoã (Condomínio Del Lago) / L2 Norte (UnB) / Rodoviária do
Plano Piloto
0.834 - Samambaia Norte (2 Avenida)/ Lago Sul (Aeroporto)
0.954 - Setor P Sul / Lago Norte (Setor O Expansão - BR 070 - SARAH)
0.958 - QNR 5 (Expansão) / Lago Norte (BR 070 - SARAH)
101.0 - Paranoá (Entrelagos) / W3 Norte (Torre de TV - Rodoviária do
Plano Piloto)
1101 - MUTIRÃO - LAGO NORTE VIA FEIRA
1102 - ROD. PLANALTINA (GO) - LAGO NORTE VIA FEIRA
136.2 - CIRCULAR - Terminal Asa Sul / W3 Sul - Norte / Lago Norte
(Hospital SARAH)
136.8 - Varjão / Lago Norte
196.2 - São Sebas ão (Residencial Bosque Quadra 100-200) / Lago Norte
(Ponte JK / Vila Planalto / Setor de Clubes Norte)
389.1 - Setor M Norte / Lago Sul (Aeroporto)
4090 - LAGO AZUL – W3 NORTE E SUL VIA PARK SHOPPING / SETOR
POLICIAL
4093 - ROCINHA (LAGO AZUL) – W3 NORTE E SUL VIA RESID. ALVORADA
/ RESID. AMÉRICA DO SUL / BALÃO DO AEROPORTO
4094 - SANTA LUZIA (LAGO AZUL) – W3 NORTE E SUL VIA AEROPORTO
515.6 - Lago Oeste/Basevi/Rodoviária do Plano Piloto (via Eixo Norte)
Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.
Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
Equipe RUBI: Núcleo Rural Bananal, Núcleo Rural Córrego do Torto; CA
Equipe ESMERALDA: Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo - Trecho 7; Núcleo
Rural Tamanduá - Trecho 11, 12 e 13; Trechos 8, 9 e 10
Equipe TOPAZIO: Núcleo Rural Córrego do Urubu; Condomínio Privê I e II; MI e
ML 3 a 8; SHIN QI e QL 4 a 7
Equipe ONIX: Núcleo Rural Aspalha - Trechos 3, 4 e 5; Núcleo Rural Tatquari Trechos 5, 6 e 7; SHIN QI e QL 12 a 16
Equipe Saﬁra: Núcleo Rural Olhos D’Água; Setor Habitacional Taquari; SHIN QI e
QL 1 a 3
Equipe Ame sta: Núcleo Rural Jerivá - Trechos 2 e 3; SHIN QI e QL 8 a 11
Descrição dos serviços oferecidos:
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Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona de segunda à sexta-feira das
08:00 às 18:00h;
Observações:
A SALA DE VACINA NÃO FECHA NA HORA DO ALMOÇO.
Farmácia: dispensa de medicações básicas, por meio do receituário
oriundos da rede pública ou par cular. O atendimento da farmácia
ocorre de acordo com o horário de funcionamento da Unidade;
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
A farmácia é aberta à população em geral.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É
necessário trazer a solicitação do exame e documento válido de
iden ﬁcação. O atendimento do laboratório ocorre de acordo com o
horário de funcionamento da Unidade.
Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente agendado.
Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento
de diversas doenças. Na UBS nº 1 do Lago Norte são ofertadas as
seguintes prá cas:
Fitoterapia e plantas medicinais (prescrição e oferta); (Em
implementação)
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Tai Chi Grupo (segunda a sexta-feira das 07:00 às 8:00 e das 8:00
às 9:00h).
Observações:
Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de
atenção à saúde: a regulação consiste na ordenação e
qualiﬁcação dos ﬂuxos de acesso às ações e serviços de saúde,
de modo a o mizar a u lização dos recursos assistenciais
disponíveis e promover a transparência, a integralidade e a
equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação
dispõe de diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na
UBS nº 1 do Lago Norte o Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência
e cartão de consulta.
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 05 GRANJA DO TORTO
Endereço: Vila Weslian Roriz Área especial 01 - Lago Norte
Telefone: (61) 20171145 Ramal 2171
E-mail: psfgranja@gmail.com
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 17:00 (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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
Linhas de ônibus:
0.128 - Rodoviária Plano Piloto / W3 Norte / Granja do Torto
128.4 - TAS / W3 Sul / L2 Norte / Granja do Torto
Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento para carros, motos e bicicletas.
Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
Equipe 1 CANTINHO DA SAÚDE: Granja do Torto.
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Descrição dos serviços oferecidos:
Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona às terças de 9:00 às 16:00.
Observações:
A SALA DE VACINA NÃO FECHA NA HORA DO ALMOÇO.
Farmácia: dispensa de medicações básicas, por meio do receituário
oriundos da rede pública ou par cular. O atendimento da farmácia
ocorre de acordo com o horário de funcionamento da Unidade;
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
A farmácia é aberta à população em geral.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É
necessário trazer a solicitação do exame e documento válido de
iden ﬁcação. O atendimento do laboratório ocorre de acordo com o
horário de funcionamento da Unidade da UBS nº 01 do Lago Norte.
Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente agendado.

Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de atenção à saúde:
a regulação consiste na ordenação e qualiﬁcação dos ﬂuxos de acesso às ações e
serviços de saúde, de modo a o mizar a u lização dos recursos assistenciais
disponíveis e promover a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às
ações e aos serviços, em tempo oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a
Regulação dispõe de diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na UBS nº 5
Granja do Torto:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
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Observações:
Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência
e cartão de consulta.

VARJÃO
SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENÇÃO PRIMÁRIA

O que as Unidades Básicas de Saúde fazem por você
● Desenvolvem serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção,
tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de
abrangência;
● Tratam do acompanhamento e recuperação de casos menos graves;
● Respondem aos problemas de saúde mais comuns na comunidade;
● Oferecem ações e serviços de prevenção, tratamento e recuperação de
doenças, tais como:
Acompanhamento dos ciclos de vida dos usuários da Unidade de Saúde
com ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação
relacionadas à: saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher,
saúde do homem, saúde do adulto e saúde do idoso;
Pré-natal;
Planejamento Familiar;
Prevenção do câncer;
Ações de Saúde Mental;
Cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão
Vacinação;
Administração de medicamentos, nebulizações/inalações;
Coleta de amostras para realização de exames de laboratório;
Acompanhamento dos usuários do Bolsa Família;
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Cura vos, re rada de pontos, troca de sondas, entre outros
procedimentos;
Entrega de resultados dos exames realizados;
Promoção, prevenção, tratamento e recuperação da Saúde Bucal
(tratamentos odontológicos, restaurações, limpeza, extrações de dentes
permanentes e decíduos, atendimento de casos de emergência
odontológicas, atendimento de bebês e crianças, ações preven vas com
orientação para higiene oral adequada e escovação supervisionada nas
escolas par cipantes do Programa Saúde na Escola);
Encaminhamentos para especialidades, de acordo com a necessidade do
usuário;
Fornecimento de medicação básica;
Fornecimento de materiais e kits complementares para cura vos,
sondagens em casos de bexigas neurogênicas, fraldas para pacientes
acamados, de usuários cadastrados;
Confecção do Cartão do SUS, entre outras ações e serviços de acordo
com as necessidades da população da área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VARJÃO
Endereço: Vila Varjão Quadra 05 conj. A lt. 17 -Área Especial - Varjão do Torto.
Telefone: (61) 2017-2061/2017-2060.
E-mail: csbvarjao@gmail.com.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 07:00 às 17:00 (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. Nas situações de urgência e emergência, a
prioridade ﬁca condicionada à classiﬁcação de risco.
Linhas de ônibus:
0.783 - Itapoã / Paranoá / Clube do Congresso (Varjão)
122.1 - Eixo Norte (Varjão) / Eixo Sul
136.6 - Varjão / W3 Norte - Sul / Terminal Asa Sul
136.7 - Varjão / L2 Norte – Sul / Terminal Asa Sul
136.8 - Varjão / Lago Norte
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136.9 - Varjão / Eixo Norte-Sul / Rodoviária do Plano Piloto / Terminal
Asa Sul
141.7 - Circular Itapoã / Paranoá / Iguatemi (Via Varjão) 131.3 Rodoviária do Plano Piloto / Rodoviária Interestadual / Cruzeiro
Novo-Velho / Sudoeste
Acessibilidade: disponível em todos os acessos da unidade de saúde.
Possui estacionamento priva vo para carros, motos e bicicletas apenas para
servidores.
Área de Abrangência (de acordo com as de Saúde da Família):
Equipe AMIZADE: Quadras 1, 2, 3 e 5.
Equipe HARMONIA: Quadra 4, 6, 7 e 8.
Equipe ALEGRIA: Quadras 9, 10 e 11.
Descrição dos serviços oferecidos:
Acolhimento dos usuários por demanda espontânea ou agendada. Após
o acolhimento com iden ﬁcação das necessidades, urgência e
prioridade, os usuários de demanda espontânea podem ser agendados,
atendidos no mesmo dia, ou encaminhados, de acordo com as
especiﬁcidades de cada caso;
Sala de Vacina: atende aos usuários da área de abrangência da Unidade
e a população em geral. É necessário trazer o cartão de vacina e
documento válido de iden dade. Funciona de segunda à sexta-feira das
08:00 às 16:30h;
Observações:
A SALA DE VACINA NÃO FECHA NA HORA DO ALMOÇO.
Farmácia: dispensa de medicações básicas, por meio do receituário
oriundos da rede pública ou par cular. O atendimento da farmácia
ocorre de 08h às 12h e de 13h às 17h;
Observações:
É necessário apresentar documento válido de iden ﬁcação e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão do SUS);
A farmácia é aberta à população em geral.
Laboratório: agendamento para coleta de exames, realiza a coleta do
teste do pezinho e demais exames laboratoriais disponíveis. É
necessário trazer a solicitação do exame e documento válido de
iden ﬁcação. O atendimento do laboratório ocorre de acordo com o
horário a seguir:
- Coleta de amostras diariamente de 07h às 08h;
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- Teste do Pezinho coleta diariamente de 09h às 12h e à tarde às
diariamente de 13h às 14h;
- Marcação de exames diariamente de 09 às 12h e à tarde de Segunda,
Terça, Quinta e Sexta-feira de 13h às 16h.

Observações:
A coleta dos exames ocorre de acordo com o horário
previamente agendado.
Prá cas Integra vas e Complementares (PICS): as PICS são tratamentos
que u lizam recursos terapêu cos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir e/ou contribuir para o tratamento
de diversas doenças. Na UBS do Varjão são ofertadas as seguintes
prá cas:
Oﬁcinas de automassagem na Praça de Encontro Comunitário
(terças e quintas às 07:30h);
Núcleo de Regulação/Encaminhamento aos demais níveis de atenção à
saúde: a regulação consiste na ordenação e qualiﬁcação dos ﬂuxos de
acesso às ações e serviços de saúde, de modo a o mizar a u lização dos
recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo
oportuno. Para tal, entre outros instrumentos, a Regulação dispõe de
diretrizes, protocolos e sistemas de informação. Na UBS do Varjão o
Núcleo de Regulação realiza:
Registro das solicitações de exames e consultas especializadas
nos Sistemas de Informação da Regulação.
Observações:
Atende apenas os usuários da área coberta.
Documentos necessários: documento de iden dade, cartão do
SUS, solicitação do exame/consulta, comprovante de residência
e cartão de consulta.
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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-fevereiro-de-2017.pdf
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