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APRESENTAÇÃO

Um dos princípios mais importantes do Sistema Único de Saúde (SUS) está
relacionado com a participação da sociedade no processo de fiscalização das ações
realizadas pelos entes que compõem o SUS, bem como fiscalização dos recursos
utilizados.
A importância da atuação do Conselho Municipal de Saúde (CMS), desta forma, é
imensurável, porque garante a inclusão direta da população no controle e na
elaboração de políticas para a gestão de saúde no município.
Em Rio das Pedras a Conferência Municipal de Saúde reuni segmentos
representativos da sociedade, para debater a situação de saúde e propor diretrizes
para a formulação da política de saúde que se espera para o município. Trata-se de
um importante momento para o gestor mobilizar e estabelecer diálogos com a
sociedade acerca do direito à saúde e em defesa do SUS, analisar as prioridades
locais de saúde e assim qualificar ainda mais o trabalho da gestão.
A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS, e nela estão previstas as Conferências de Saúde,
que ocorrem a cada quatro anos.
Nas Etapas Municipais da Conferência é possível vivenciar um processo
democrático, participativo e de construção ascendente das políticas públicas de
saúde do município, caracteriza-se por ser um momento rico de diálogo e de debate
sobre os destinos do SUS.
Dessa forma, a 10ª Conferência Municipal de Saúde teve como tema principal “O
enfrentamento do SUS diante da nova realidade, SUS mais forte contra o
invisível”.
Realizou-se nos dias 21 a 27 de setembro de 2021 a 10ª Conferência Municipal de
Saúde e neste ano aconteceu de forma inusitada, online através de um link para uma
maior abrangência de participação social.
A conferência pode contar com representantes de vários segmentos sociais
organizados, usuários do SUS, profissionais da saúde e prestadores de serviço.

ETAPAS PREPARATÓRIAS
A fim de orientar os conselheiros municipais de saúde, foi elaborado o Regimento
Interno da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Rio das Pedras, devidamente
aprovado e publicado em Diário Oficial.

Primeira Etapa Preparatória
Data: 30/06/2021 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde
•

APROVADA (realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde)

Data: 08/07/2021 – Reunião Interna para formação da Comissão Organizadora da
10ª Conferência Municipal de Saúde
•
•

Elaboração da Minuta de Decreto;
Sugestão dos Temas:

1. O enfrentamento do SUS diante da nova realidade, SUS mais forte contra o
invisível.
2. Sus mais forte para continuar avançando pós guerra contra o invisível covid19
3. Garantir o sus e o controle social para vencer a covid.19 e avançar nos
desafios pós Pandemia
4. Desafio da saúde na pandemia

Tema aprovado: “O enfrentamento do SUS diante da nova realidade, SUS mais
forte contra o invisível”
Principais Eixos:
Eixo I. Saúde como Direito de todos (Lei 8080/90)
Eixo II. Consolidação do SUS, Princípios e Diretrizes
Eixo III. Financiamento do SUS, como Política Brasileira de Saúde

Data: 16/07/2021 – Reunião Interna da Comissão Organizadora da 10ª Conferência
Municipal de Saúde
•
•
•

Definição de datas para a pré-conferência e conferência
Implantação do Sistema de Consulta Pública
Criação do link: www.riodaspedras.sp.gov.br/cms.php

Data: 11/08/2021 e 26/08/2021 – Reunião Interna da Comissão Organizadora da 10ª
Conferência Municipal de Saúde
•

Acertos de alguns detalhes da conferência

Data: 31/08/2021 – Prefeitura Municipal
Decreto 2.570 - Dispõe sobre a convocação da 10ª Conferência Municipal de Saúde
de Rio das Pedras

Data: 01/09/2021 – Reunião Interna da Comissão Organizadora da 10ª Conferência
Municipal de Saúde
•

Treinamento prático sobre o sistema de votação online

Data: De 21 a 27/09/2021 – Período da Pré-conferência
•

votação online das propostas

Consolidado da votação
“ O enfrentamento do SUS diante da nova realidade, SUS mais forte contra o invisível”
Eixos
Eixo 1: Saúde como Direito
de todos (Lei 8080/90)

Total de Propostas
•
•
•

Saúde Bucal : 06
Saúde Mental: 22
Atenção Básica: 47
Total: 75 propostas

Total de Propostas
Aprovadas
•
•
•

Saúde Bucal: 05
Saúde Mental: 08
Atenção Básica: 20

Aprovadas: 33

Eixo 2: Consolidação do
SUS, Princípios e Diretrizes

•

26 propostas

•

22 aprovadas

•

20 propostas

•

15 aprovadas

Eixo 3: Financiamento do
SUS, como Política Brasileira
de Saúde
Total geral: 121 propostas
Total de votações: 28.286 “clicks”

70 propostas
58%

aprovadas

Dos Participantes:
Usuários do SUS
Homens Ensino
Ensino Superior PósMestrado Doutorado
Fundamental Médio
Graduação
32
27
15
02
01
0
Total de Participantes: 77
Usuários do SUS
Mulheres Ensino
Ensino Superior PósMestrado Doutorado
Fundamental Médio
Graduação
60
80
16
03
00
0
Total de Participantes: 159
Profissionais da Saúde
Homens Ensino
Ensino Superior PósMestrado Doutorado
Fundamental Médio
Graduação
00
07
13
03
01
0
Total de Participantes: 24
Profissionais da Saúde
Mulheres Ensino
Ensino Superior PósMestrado Doutorado
Fundamental Médio
Graduação
03
36
23
04
00
0
Total de Participantes: 66
Prestadores de Serviço
Homens Ensino
Ensino Superior PósMestrado Doutorado
Fundamental Médio
Graduação
00
00
01
01
00
0
Total de Participantes: 02
Prestadores de Serviço
Mulheres Ensino
Ensino Superior PósMestrado Doutorado
Fundamental Médio
Graduação
00
02
01
04
00
0
Total de Participantes: 07
Total de participantes Homens: 103

Total de participantes Mulheres: 232

Total de participantes: 335

Obrigada a todos que contribuíram com o SUS!
“O enfrentamento do SUS diante da nova realidade, SUS mais forte contra o
invisível”.
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TEMA PRINCIPAL: “O ENFRENTAMENTO DO SUS DIANTE DA NOVA REALIDADE, SUS MAIS FORTE CONTRA O INVISÍVEL”

EIXO 1: SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS
PROPOSTAS

1
2
3
4
5

6

SAÚDE BUCAL
Intensificar as ações de prevenção do câncer bucal, durante todo ano e nas campanhas de vacinação dos idosos
Ampliar a oferta de vagas para tratamento odontológico resolutivo em todas as fases da vida, incluindo próteses, endodontia, ações
de educação em saúde, entre outras necessidades
Retomar e Fortalecer o Programa de saúde bucal nas escolas, ensino sobre escovação e demais atividades
Implantar atendimento odontológico na UBS Pastor Augustinho Gomes do Nascimento
Garantir a inclusão da Saúde Bucal nas e-APS e implementar a equipe multiprofissional com a inclusão de: Assistente Social,
Educador Físico, Psicólogo Psicopedagogo, consolidando o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ)
Implementar o atendimento de urgência odontológica em todas as unidades de saúde e garantir no mínimo o serviço de prótese
em toda a rede possibilitando aos usuários o acesso mais rápido à atenção especializada em odontologia e a reabilitação da saúde
bucal, bem como a cobertura de uma equipe de saúde bucal para cada equipe de saúde, garantindo a acesso do usuário à atenção
primária

PROPOSTAS

SAÚDE MENTAL
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Fortalecer a rede de atenção psicossocial CAPS “Saúde Mental”
Reestruturar o atendimento psiquiátrico, com mais médico psiquiatra e equipe multidisciplinar para atendimento aos pacientes em
surto e pacientes/dia
Reestruturar o local de atendimento do CAPS, com espaço físico para os pacientes ambulatoriais e pacientes/dia
Adquirir colchonetes para repouso dos pacientes/dia que frequentam o CAPS
Implantar uma academia ao ar livre para os pacientes/dia do CAPS
Intensificar os serviços de saúde mental para acompanhamentos dos transtornos leves, moderados, grave e severo intensificando
o programa de prevenção ao uso de substâncias que causam dependência química, com o envolvimento das unidades de saúde
e familiares
Otimizar fluxo de pacientes do protocolo de transtornos leves e moderados, através do matriciamento, visando diminuir o tempo
de espera para avaliação psiquiátrica, além de reduzir as faltas
Ampliar o atendimento de terapeuta ocupacional mediante a contratação destes profissionais
Executar ação articulada entre saúde mental e do trabalhador para acolhimento e cuidado à saúde dos profissionais que trabalham
no enfrentamento das doenças e estão em sofrimento psíquico, incluindo os que atuam diretamente nos serviços da rede CAPS
Planejar e implantar na Rede de Atenção Psicossocial ações de promoção à saúde e prevenção ao suicídio de forma sistemática,
articulada e intersetorial envolvendo a comunidade e as escolas
Garantir o atendimento especializado por psicólogo e psiquiatra conforme necessidade identificada, mediante ampliação de
recursos humanos e adequação de processo de trabalho.
Fortalecer através de matriciamento com a rede básica o planejamento familiar para as mulheres que acompanham no CAPS,
considerando sua vida produtiva
Capacitar e promover articulação entre os profissionais da rede na abordagem da crise, na urgência e emergência psiquiátrica
Garantir o cuidado às necessidades de mulheres usuárias de substâncias psicoativas e com transtornos mentais que necessitem
de internações

15
16
17
18
19
20
21
22

Promover campanhas de conscientização em saúde mental junto às escolas do município, com palestras/workshops envolvendo
crianças, adolescentes e famílias
Retomar os espaços de convivência para trabalho psicossocial com os pacientes/dia com oferta de oficinas e grupos
Fortalecer os grupos de apoio voltados ao tratamento e reabilitação de dependentes químicos
Promover espaços de educação continuada e permanente aos profissionais do CAPS
Ampliar e garantir os recursos tecnológicos para ampliar e agilizar o atendimento, principalmente em função da pandemia nos
serviços de saúde mental.
Retomar as reuniões das equipes de saúde mental e atenção primária por microrregião de saúde no município
Fortalecer a rede de cuidados em Saúde Mental nos territórios da área de abrangência das Unidades de Saúde, UBS visando a
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação
Implantar grupos de acolhimento ao luto por Covid em parceria com as unidades de saúde atuante nessa temática

PROPOSTAS
ATENÇÃO À SAÚDE PRIMARIA – AB/APS
1

2

3
4
5
6

Criar uma equipe de atendimento móvel às populações residentes nas maiores áreas rurais, com médico e enfermagem que atuem
nas áreas básicas de cuidado à saúde (verificação de pressão arterial, glicemia, teste rápido para DSTs, renovação de receitas e
encaminhamentos necessários
Garantir o plano de ação em períodos de pandemia pela covid bem como nos períodos de epidemias, surtos e outros que
superlotam as unidades já preparadas somente para o fluxo normal, incluindo locais adequados e trabalhadores suficientes e
qualificados para o atendimento
Ampliar e Garantir profissional de nutrição nas unidades de saúde da Atenção Básica e especializada no controle das doenças de
base
Comprometer os serviços de saúde com a formação de profissionais de qualidade, voltados para uma assistência humanizada e
com caráter multiprofissional
Criar estratégia de comunicação das ações da secretaria municipal de saúde, bem como outros entes para a construção e
conhecimento da população da assistência da saúde
Implantar e Flexibilizar os protocolos das unidades de referência através de diretrizes que permitam interação com todos os serviços
no matriciamento e acompanhamento dos casos em comum da atenção básica

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Ampliar através de concurso ou terceirização equipe de agentes de controle de endemias para que seja realizado de maneira mais
efetiva o controle das arboviroses com cobertura em 100% das visitas conforme pactuação SISPACTO
Ampliar parcerias com outras secretarias e órgãos afins garantindo interação e articulação das redes de apoio (centros de
referência em assistências social – CRAS, CAPS e Conselho Tutelar, visando uma melhor resolutividade dos problemas
enfrentados juntos a unidade de saúde.
Adotar políticas inclusivas considerando grupos de risco e/ou em situação de vulnerabilidade, como parte da estratégia de dar
melhor condição de vida e avançar nos indicadores de saúde da população
Ampliar o número de agentes comunitários de saúde para atuarem nas unidades que estejam localizadas em regiões de maior
vulnerabilidade
Fortalecer as instituições educacionais de nível técnico e superior para utilizar os serviços SUS como campo de estágio, cumprindo
metas e prazos para o início e desenvolvimento dessas atividades em parceria com o município
Aprimorar a capacitação contínua dos servidores de saúde, visando melhorar a qualidade do acolhimento com orientações claras
e precisas a todos os pacientes
Redimensionar o número de visitas domiciliares por Agente Comunitário de Saúde (ACS) às famílias adstritas de acordo com o
risco e vulnerabilidade de acordo com a nova portaria do Ministério da Saúde
Criar parcerias com as comunidades para a realização de pequenos serviços auxiliando na conservação/manutenção das unidades
básicas de saúde
Garantir a adequação do espaço físico da UBS Pastor Augustinho Gomes do Nascimento para atender melhor a população,
readequando também um consultório de ginecologia com banheiro para as mulheres, readequação do balcão da recepção bem
como realização de reparos e pintura, proporcionando conforto e bem estar aos usuários e funcionários, de acordo com a
regulamentação sanitária vigente.
Realizar concursos públicos com a finalidade de suprir a deficiência de funcionários para atender as unidades de saúde.
Instalação e manutenção de gerador de energia para as unidades de saúde, a fim de reduzir perda de vacinas e gastos com
transportes, profissionais, tempo. Acesso do usuário aos imunobiológicos.
Ampliar o investimento na Atenção Básica UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa, na área física, materiais e recursos humanos para
fortalecer o acesso com porta específica para atendimento aos pacientes assintomáticos respiratórios
Construir na recepção da UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa e na recepção da odontologia um guichê/balcão de forma a proteger
o servidor no momento dos atendimentos, evitando o risco de agressão e contagio respiratório
Assegurar ambientes de trabalho saudáveis e promotores do bem estar dos usuários e dos trabalhadores, garantindo segurança,
principalmente nos serviços de atendimento ao covid-19
Implementação de uma academia ao ar livre na UBS do São Pedro e na UBS do Massud Coury

22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36

Proporcionar às mulheres em situação de violência atendimento humanizado, integral e qualificado nos serviços especializados e
na rede de atenção
Implantar e fortalecer a rede de cuidados para usuários com sequelas pós covid com equipe multidisciplinar
Garantir acesso ao ambulatório pediátrico para promover a estimulação precoce das crianças com sequelas neuropsicomotoras
Implantar um serviço com equipe multidisciplinar (enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e
nutricionista) para a reabilitação física e cognitiva dos pacientes pós covid
Garantir a compra de medicamentos suficiente para atender a demanda da população, a fim de não haver falta e/ou prejuízo aos
usuários
Agilizar os processos de entrega de insumos para pacientes com necessidades especiais (dietas, fraldas, etc.).
Implantar o sistema de engenharia clínica para manutenção preventiva, reparos em todos os equipamentos do setor da saúde,
principalmente os aparelhos de ar condicionado para sala de vacina, farmácia central e alto custo
Implementar procedimento operacional padrão - pop, para padronização das ações dos diferentes serviços de saúde de acordo
com a realidade de cada unidade, visando obter resultados positivos que vão desde a qualificação do profissional até redução de
risco saúde dos usuários
Implantar um programa informatizado eficiente com logística em rede em todos os consultórios, interligando a rede de saúde, que
possibilite efetivar o prontuário eletrônico, favorecendo o acesso às informações do usuário e o acompanhamento de sua trajetória
nos diversos serviços, principalmente receita médica, farmácia, exames e encaminhamentos
Aprimorar a capacitação contínua dos servidores de saúde, principalmente no âmbito do acolhimento, visando melhorar a qualidade
do acolhimento com orientações claras e precisas a todos os pacientes
Capacitar os servidores públicos dos diferentes níveis de atenção para o acolhimento e encaminhamentos de mulheres vítima de
violência, tendo por referência os protocolos de notificações já existentes
Ampliar o serviço de fisioterapia apar atendimento aos pacientes pós covid
Garantir a adequação do espaço físico da Farmácia Central e da Farmácia de Alto Custo para atender melhor a população e melhor
logística de estoque
Contratar através de concursos públicos ou terceirização funcionários com conhecimento técnico em farmácia, com a finalidade de
suprir a deficiência de funcionários para atender as unidades de saúde
Contratar através de concursos públicos ou terceirização farmacêutico(a), com a finalidade de suprir a deficiência existente hoje
na farmácia central e na de alto custo

37

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

Garantir um sistema de informatização específico para a farmácia para lançamento e controle de estoque dos medicamentos, um
sistema que emita relatórios consistentes e reais sobre entrada e saída das medicações, bem como a emissão de um ticket para
o paciente comprovando as medicações dispensadas a ele
Contratar através de concursos públicos ou terceirização Assistente Social com a finalidade de suprir a deficiência de funcionários
nesta área da saúde para atender as demandas
Contratar através de concursos públicos, terceirização ou estagiário para a Assistência Social da saúde, com a finalidade de suprir
a deficiência de funcionários nesta área e atender as demandas de agendamentos externos
Garantir um sistema de informatização específico de protocolo de entrada e saída de encaminhamentos para referências do serviço
social, com emissão de um ticket para o paciente comprovando ciência da solicitação, bem como controle da fila demanda no
serviço
Garantir o acompanhamento psicossocial às pessoas com sofrimento psíquico, vítimas de violências por meio de políticas públicas
intersetoriais no município
Criar espaços intersetoriais para atendimento adequado às crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso, com equipe
especializada
Implantar grupos de acolhimento ao luto por Covid em parceria com as unidades de saúde atuante nessa temática
Garantir o atendimento especializado para as gestantes e puérperas com depressão
Manter e ampliar a oferta de exames preventivos para as ações de prevenção de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis
congênita, inclusive com campanhas aos fins de semana
Implantar o projeto implanon para planejamento familiar das mulheres com alto grau de vulnerabilidade (mulheres de rua,
dependente química). Firmando parceria com as empresas da cidade
Intensificar as ações de pré-natal na rede básica, incluindo um curso de gestante voltado para todas as gestantes da cidade que
quiserem participar, sendo um curso com aulas mensais com inscrição e entrega de kit maternidade no último encontro (fazendo
parceria com empresas da cidade)

TEMA PRINCIPAL: “O ENFRENTAMENTO DO SUS DIANTE DA NOVA REALIDADE, SUS MAIS FORTE CONTRA O INVISÍVEL”.
Eixo 2: CONSOLIDAÇÃO DO SUS – PRINCÍPIOS E DIRETIRZES
PROPOSTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Implantar um programa informatizado eficiente com logística em rede única interligando a rede de saúde, que possibilite efetivar o
prontuário eletrônico, favorecendo o acesso às informações do usuário e o acompanhamento de sua trajetória nos diversos serviços
Implantar dentro do programa informatizado em rede a auditoria de exames de média e alta complexidade, seguindo as normativas
do M.S de auditorias, redimensionando assim, exames para quem realmente necessita
Fortalecer o programa de saúde do trabalhador, com exames periódicos de acordo com a legislação
Fortalecer as ações de vigilância sanitária em saúde ambiental, com fiscalização dos terrenos e imóveis com risco de proliferação
de arboviroses
Criar através do Conselho Municipal de Saúde instrumentos e estratégias de divulgação no site da prefeitura, materiais didáticos
que visem à comunicação com as pessoas em geral sobre suas ações e sobre o SUS.
Criar um link do Conselho Municipal de Saúde no site da Prefeitura para divulgar as reuniões do conselho e conferências de saúde
municipais, a fim de proporcionar o devido acesso à informação e efetiva participação social no SUS.
Executar as políticas públicas visando o empoderamento e fortalecimento do controle social no SUS
Efetivar uma política de participação social, divulgação a toda a população do papel da sociedade nos conselhos de saúde e
capacitação destes conselheiros para o cumprimento de suas atribuições
Manter a atenção primária a saúde territorializada, considerando as áreas a partir de estudos de vulnerabilidades, sócios
demográficos e epidemiológicos
Reafirmar e fortalecer o SUS enquanto direito constitucional de todos, considerando-o como organismo vivo e patrimônio de toda
população
Elaborar estratégias de mobilização e sensibilização da sociedade civil organizada através de suas entidades, para estimular e
fortalecer o processo democrático de participação social do SUS, utilizando-se dos meios de comunicação e participação inclusive
no Conselho Municipal de Saúde
Garantir incondicionalmente o Sistema Único de Saúde (SUS) público, 100% estatal, universal, de qualidade o que define a saúde
como direito de todos e dever do Estado

13

14

15

16
17
18

19

20
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Garantir a estruturação de equipes de políticas de equidade (saúde da população negra, em situação de rua, povo indígenas,
imigrantes, doenças raras, idosos, comunidades tradicionais, comunidades de surdos, pessoas vivendo com
HIV/AIDS/IST/Hepatites/Sífilis e tuberculose, LGBTQI+ e pessoas com deficiência) no âmbito de todas as esferas do governo
municipal e estadual, com enfoque na formação dos profissionais de saúde e em ações de prevenção especificas destes grupos,
em consonância com a diretriz de equidade do SUS
Assegurar junto ao Ministério da Saúde o fornecimento regular dos medicamentos especializados, em todo o elenco de
medicamentos propostos na grade de medicamentos, reduzindo tempo de cadastramento e fornecimento de medicamento aos
usuários do SUS, além de garantir o repasse estadual de medicamentos e insumos
Assegurar e fortalecer todas as políticas do SUS, em especial a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), estendendo-a
ao conjunto de práticas no processo de produção dos cuidados com a saúde e garantindo o acolhimento, conforto e respeito na
atenção ao cidadão usuário
Fortalecer a Atenção Básica como porta de entrada do SUS com a ampliação das RAS (Redes de Atenção à Saúde) em todas as
linhas de cuidado. Em especial, a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), conforme a reforma psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001)
Garantir a efetivação da política de saúde mental sem retrocessos, baseada na manutenção, ampliação e fortalecimento dos
dispositivos territoriais substitutivos como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
Fortalecer a infraestrutura dos conselhos de saúde para efetivar o controle social, de acordo com o Art. 44, da Lei nº 141/2012 e
garantir a participação social nos conselhos de saúde, bem como a alternância das representações dentro dos conselhos, assim
como a qualificação dos conselheiros
Fortalecer a Lei de Planejamento Familiar, saúde sexual e reprodutiva para consolidação da autonomia da mulher quanto à
laqueadura, com orientação psicológica a respeito da perda irreversível favorável ao ato, sem precisar assinatura do companheiro,
adequando os critérios de acesso ao planejamento familiar e direitos sexuais
Implementar o e-SUS (Sistema de Informação da Atenção Básica), garantindo a implantação da rede de informatização em toda a
atenção básica e integrando os diversos pontos da rede com prontuário eletrônico do paciente, possibilitando o acesso aos dados
do paciente nos diferentes pontos de cuidados, bem como a interoperabilidade entre os diferentes sistemas para a gestão do
cuidado, com garantia de treinamento e suporte a todos os envolvidos e tecnologia adequada, incluindo internet que dê suporte ao
pleno funcionamento e integração dos sistemas informatizados do SUS
Fortalecer a rede de atenção integral às pessoas em situação de violência com a implantação da linha de cuidado, garantindo os
prazos emergenciais de atendimento às vítimas de violência sexual, acesso aos medicamentos profiláticos e vacinas preventivas
de doenças sexualmente transmissíveis
Fortalecer as políticas de saúde integradas com outras políticas públicas (educação, habitação, assistência social) de promoção
da saúde mental desde a primeira infância, que envolvam os diversos níveis de atenção (planejamento familiar, pré-natal,
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crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, dentre outros) com ações que previnam violências, promovam saúde e a
cultura de paz, práticas de cuidado e socialização compatíveis com o desenvolvimento infantil, que fortaleçam os vínculos parentais,
conforme evidências e documentos da Organização Mundial de Saúde
Ampliar parcerias com outras secretarias e órgãos afins garantindo interação e articulação das redes de apoio (centros de
referência em assistências social – CRAS, CAPS e Conselho Tutelar, visando uma melhor resolutividade dos problemas
enfrentados juntos a unidade de saúde
Adotar políticas inclusivas considerando grupos de risco e/ou em situação de vulnerabilidade, como parte da estratégia de dar
melhor condição de vida e avançar nos indicadores de saúde da população
Executar as políticas públicas visando o empoderamento e fortalecimento do controle social no SUS
Aprimorar o plano de educação permanente para qualificar e capacitar os profissionais da rede de saúde no acolhimento desses
profissionais bem como notificar os agravos

Eixo 3: FINANCIAMENTO DO SUS – COMO POLÍTICA BRASILEIRA DE SAÚDE
PROPOSTAS
1

Criar um link do Conselho Municipal de Saúde no site da Prefeitura na pasta Saúde para divulgar as reuniões do conselho, conferências de
saúde municipal bem como demais trabalhos a fim de proporcionar o devido acesso à informação para a efetiva participação social no SUS

2

Garantir a adequação do espaço físico da UBS Pastor Augustinho Gomes do Nascimento para atender melhor a população, readequando um
consultório de ginecologia com banheiro para as mulheres, bem como realização de reparos no balcão da recepção da UBS e como pintura,
proporcionando conforto e bem estar aos usuários e funcionários, de acordo com a regulamentação sanitária vigente
Realizar concursos públicos com a finalidade de suprir a deficiência de funcionários para atender as unidades de saúde

3
4

Instalação e manutenção de gerador de energia para as unidades de saúde, a fim de reduzir perda de vacinas e gastos com transportes,
profissionais, garantindo o acesso do usuário aos imunobiológicos

5

Implantar atendimento odontológico na UBS Pastor Augustinho Gomes do Nascimento

6

Ampliar o investimento na Atenção Básica UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa, na área física, materiais e recursos humanos para fortalecer o
acesso com porta específica para atendimento aos pacientes assintomáticos respiratórios

7

Construir na recepção da UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa e na recepção da odontologia um guichê/balcão de forma a proteger o servidor
no momento dos atendimentos, evitando o risco de agressão e contagio respiratório

8

Assegurar ambientes de trabalho saudáveis e promotores do bem estar dos usuários e dos trabalhadores, garantindo segurança,
principalmente nos serviços de atendimento ao covid-19

9
10

Ampliar a quantidade de computadores, impressoras para serviços de saúde, inclusive nos consultórios a fim de garantir acesso online ao
programa e-SUS
Formular programas de educação continuada para divulgação aos usuários do funcionamento dos serviços e seus respectivos protocolos nos
níveis de atenção, para promover conscientização da utilização dos mesmos, especialmente a diferenciação das UBS e Unidades de
Emergência

11

Construção de um almoxarifado específico para o setor da saúde

12

Construção ou Ampliação da farmácia central locada no prédio do Centro Médico, com maior estrutura física, adequação do estoque e melhor
logística de atendimento à população

13
14

Construção ou Ampliação da farmácia de alto custo locada no prédio do Centro Médico, com maior estrutura física, adequação do estoque e
melhor logística de atendimento à população
Ampliar as equipes da atenção primária à saúde

15

Ampliar as equipes de saúde bucal

16

Formar equipe com médico veterinário e agentes de fiscalização para realizar de forma permanente, ações e atividades de prevenção de
controle de zoonoses em áreas de vulnerabilidade social

17

Implementação de uma academia ao ar livre na UBS do Bairro São Pedro e na UBS Bairro do Massud Coury

18

Contratar um oftalmo retinólogo ou fazer parceria com clínica que atende essa especialidade para atender a demanda da cidade

19

Implantar o projeto implanon para planejamento familiar das mulheres com alto grau de vulnerabilidade (mulheres de rua,
dependente química). Firmando parceria com as empresas da cidade
Intensificar as ações de pré-natal na rede básica, incluindo um curso de gestante voltado para todas as gestantes da cidade que
quiserem participar, sendo um curso com aulas mensais com inscrição e entrega de kit maternidade no último encontro (fazendo
parceria com empresas da cidade)

20

“Compreender a saúde é pensar em toda sociedade”

