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Relatório Síntese das Propostas Inscritas.

PROPOSTAS EIXO I - ATENÇÃO BÁSICA

Acréscimo de uma equipe medica para o atendimento Rural - para que possa aumentar os dias de atendimento dos
assentamentos esmeralda, olga benario, frei pedro, eldorado dos carajas, terra é vida, km 11, nossa senhora de
fatima, horti fruti, bela floresta e outros (pois o mesmo possui apenas uma equipe com um medico para todos os
assentamentos descritos acima)

Não é possível devido a portaria n°2.979 de 12 de novembro de 2019 que estabelece regras dos
quantitativos do número de pessoas atendidas para cada equipe de saúde da família. E cada equipe
pode atender até 4000 pessoas e mesmo com todos esses assentamentos a população não chega há
esse total, para que possamos cadastrar outra equipe.

Uma academia da saúde aqui na frente da UBS IPÊ.

Segundo as regras definidas para para criar uma Academia da Saúde, o nosso município não pode cadastrar outra,
igual a que temos proximo ao bairro do Jardim Paraíso.

Criar espaço com aparelhos para atividade física ao ar livre em frente à UBS IPÊ

Informatizar com celeridade toda a PSF Qualis (dos três pontos de atendimento, somente um é "parcialmente"
informatizado) para fluidez na rotina da unidade e melhor registro das informações no prontuário eletrônico, evitando
retrabalho ao anotar as informações no prontuário físico e precisar registrar no prontuário eletrônico (para atingir
metas e indicadores). Imprescindível que os três pontos tenham impressora multifuncional (impressão, cópia e
escaner), computadores e rede de internet - ainda é possível trabalhar de forma offline desde que hajam os
equipamentos necessários.

informatizaçao da UBS ESMERALDA

As duas propostas foram transformadas em uma só.

Possibilidade de consultas imediatas (pela manhã) para casos de gripe ou viroses nas UBS's sem burocracia (aos
menos 5%).

Essa proposta teve que ter as alterações abaixo para ir para a conferência.

Ampliar as consultas imediatas (pela manhã) para casos de urgências nas UBS's sem burocracia.

Aumento de encaminhamento para especialista médico nas UBS, de cada consulta poder encaminhar duas ou mais
especialidades.

A Comissão encaminhou em nome do Conselho de Saúde ofício para a Diretora da Atenção Básica afim
de averiguar o fato relatado nessa proposta.

Considerando o alto número de pessoas diabéticas em nosso município, sugerimos o atendimento nas Unidades
Básicas de Saúde de médico endocrinologista.

Devido as regras do Plano Nacional de Atenção Primária não é possível colocar atendimento de de um
endocrinologista na Atenção Básica. Existe um profissional que está atendendo no Postão os casos
encaminhados e o AME irá retornar suas atividades.
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Atender os idosos de modo presencial, agendando visitas nas residências.

Durante a pandemia as visitas a acamados e domiciliados não ocorreram devido a pandemia, mas,
agora com o adiantamento da vacina, fomos informados que esse serviço retornará.

Investimento e melhorias nos serviços de tecnologia da Saúde (computadores, impressoras, TV para apresentação
de vídeos relacionados a saúde nas Unidades e afins).
Proposta acrescentada na integra

Unificar a rede de atendimento de saúde básica

As UBS já funcionam em rede, as outras Unidades de Saúde possuem outras classificações

Estruturar as unidades básicas de saúde com aparelhos necessários para atendimento de urgência e emergência,
bem como treinamento dos profissionais para tais procedimentos.

Os equipamentos de urgência e emergência que devem ter uma UBS conforme as normas do Ministério
da Saúde, foram adquiridos e as salas estão sendo equipadas.
Alguns tipos de atendimento são de natureza de um Pronto Atendimento

Sugerimos contratação de médicos Pediatras para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde de nosso município.

Já há profissionais contratados no município que realizam o atendimento semanalmente. Assim que
possível será retomado o atendimento nas UBS.

Mais médicos nas UBSs

Segundo as portarias do Ministério da Saúde existe um tipo de equipe definida que pode haver em
uma UBS, limitando a 1 médico por equipe.

PROPOSTAS EIXO II - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Instalação de UTI na Santa Casa
2 Leitos de Uti para Santa Casa

Por enquanto não é possível porque existem pactuações e a classificação do município no Governo
Federal que precisa autorizar o funcionamento.

Criação de Ambulatório de Curativos Especiais para o município, no sentido de centralizar recursos, materiais e
tecnologia (laser e afins) e ser referência das unidades.

Foi sugerido pela Comissão uma outra proposta para curativos.

Que seja um estabelecido um protocolo de nível municipal (todo atendimento SUS, inclusive Santa Casa) para a
realização de curativos e que todos os auxiliares recebam capacitação para curativos.

Trocar toda a diretora da Santa Casa de Pereira Barreto

Não é de competência do Conselho Municipal de Saúde a solicitação dessa proposta

Considerando as implicações na saúde, no aspecto social e econômico que o uso abusivo das drogas traz para as
pessoas em situação de dependência de substancias químicas e do álcool, sugerimos que a politica de saúde inclua
ações mais robustas tanto na prevenção como no tratamento para a superação das dependências.

Proposta acrescentada na integra

Trazer para cidade mais médicos que atendam especialidades.

Ter no município especialidades médicas pelo SUS, cardiologista, ginecologista.
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As propostas foram unificadas

Ampliar e manter as especialidades médicas que atendem na Unidade de Saúde III (Postão).

Abrangir para mais pessoas de baixa renda remédio de alto custo.

As medicações de alto custo segue a lista REMUME e é de responsabilidade do Governo do Estado e
pode ser fornecida para todos os pacientes.

Aumentar os tratamentos do centro odontológico.

Os tratamentos do Centro Odontológico seguem normativa do Ministério da Saúde

Criação de um Centro de Especialidades Médicas

A criação de um AME é de responsabilidade do Governo do Estado e leva em consideração o tamanho
da população.
A Unidade de Saúde III (Postão) é o local aonde são realizadas as consultas médicas com especialistas

Ver como pode melhorar o tempo de espera dos encaminhamentos.
Proposta acrescentada na integra

Interligação/ melhoria do sistema de informatizacao entre Santa casa de Pereira Barreto e Atenção Básica ( alta
compartilhada)

Proposta acrescentada na integra

Necessidade de ampliação de recursos humanos: Terapeuta Ocupacional, Oficineiro, Educador Social.
Proposta acrescentada

Transporte Exclusivo para pacientes podendo ser Kombi, Van, Micro-onibus) para serem desenvolvidas atividades
no CAPS com motorista devidamente qualificado que permaneça dentro da Unidade.
Proposta acrescentada

PROPOSTAS EIXO III - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Ouvir os envolvidos com o Ensino de Escolas Livres, não só os do Ensino Regular, antes da tomada de decisões e
feitura de Decretos, obrigando a paralização do Ensino Presencial.

Proposta encaminhada por ofício para a comissão da Educação responsável pelas decisões referente
as aulas presenciais.

Atendimento humanizado com respeito e cuidado ao usuário do SUS.
Para tanto cuidar de quem cuida. Capacitação continuada aos profissionais de saúde, assim como técnico exclusivo
para gestão de conflitos pessoal, institucional visando a saúde mental do trabalhador promovendo maior
desempenho e resultados.

Intensificação de treinamento dos profissionais da saúde e também dos médicos, para um atendimento mais
humanizado, com a disposição de um cronograma anual ou semestral de capacitação.

Atendimento humanizado nas UBSs.

Ter um atendimento humanizado nas UBS de Saúde no geral no município.

Propostas unificadas

Implantação de plano de carreira para os servidores municipais de saude

Plano de carreira, cargos e salários para o servidor público municipal
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Plano de carreira dos servidores da saúde

Propostas unificadas

Divulgação ostensiva, inclusive em redes sociais e/ou publicidade volante, com informações de funcionamento do
serviço de saúde, orientações necessárias aos usuários.

Proposta acrescentada na integra

Implantação do Centro Dia

O Centro Dia, local de acolhimento para os idosos, é de responsabilidade da Secretaria de Assistênia
Social

Reforma e ampliação da Central de Abastecimento da Saúde
Proposta acrescentada na integra

Alteracao da licença maternidade de 4 meses para 6 meses
Proposta acrescentada na integra

Insalubridade para assistentes sociais/mais contratação desse profissional para saúde/redução da carga horário para
6 horas como definido em lei federal.

Proposta acrescentada na integra

Criar o Pronto Socorro Municipal unindo o Posto de Saúde com o Hotel Samambaia, desde que paga a respectiva
indenização ao proprietário visto que os terrenos fazem divisa.

Essa proposta não é aplicável.

Transporte regular dos usuários da zona rural para atendimento médico. Duas vezes na semana.

A Saúde fornece transporte coletivo dos assentamentos (Eldorado dos Carajas, Frei Pedro, Olga
Benário) para atendimento médico na UBS Esmeralda duas vezes por semana.

Implantação de práticas alternativas como forma de qualidade de vida e redução medicamentosa.

Proposta acrescentada na integra

Estimulação dos diversos setores da sociedade, inclusive aos representantes do poder legislativo local para
participarem das reuniões do Conselho Municipal de Saúde.

Proposta acrescentada na integra

Implantar sistema informatizado no setor de dispensação da saúde referente a avaliação social de modo que este
seja interligado com sistema da assistência social

A Secretaria de Assistência Social utiliza outro tipo de sistema, portanto não é possível integrar

Aquisição de transporte para os servidores do CAPS, uma motocicleta para visitas no território.

Proposta acrescentada
Dentro da política de reinserção social, que haja aproveitamento dos editais dos programas/ projetos/ convênios para
este fim. Proporcionalidade de 20% da carga horária a ser realizada dentro do CAPS, podendo ser vinculação direta
com a Secretaria Municipal de Saúde ou com outra parceira ( Secretaria Municipal de Assistência Social, Educação.
Cultura e Meio Ambiente)
Proposta acrescentada
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PROPOSTAS EIXO IV - VIGILÂNCIAS
Aquisição de veículo para o Centro de Controle de Zoonoses, haja visto que o atual veículo para transporte dos
animais encontra-se precário e com 20 anos de uso.

Proposta acrescentada na integra

Aumento do número de funcionários do Centro de Controle de Zoonoses. (Ao menos um administrativo, pois é
necessário liberar o cadastro dos animais para castração no setor. Mesmo com a execução do projeto de castração,
o número de funcionários continuou igual e, o serviço aumentou, tanto no período matutino quanto vespertino.
Dessa forma, alguns serviços estão atrasados.)

Solicitar concurso para reposição e contratação de administrativo para o Centro de Controle de Zoonoses , uma vez
que todos os aprovados no concurso vigente já foram convocados.

Proposta acrescentada na integra

Se houver outra vacinação em massa que não fique centralizado em uma UBS.

Proposta como recomendação para a Diretoria da Saúde, avaliar se é viável.

Fiscalização mais ampla nos terrenos com entulho e água parada bem como criação de galinhas e porcos dentro da
cidade.

Ampliar a Fiscalização nos terrenos com entulho e água parada bem como criação de galinhas e porcos dentro da
cidade

Pereira Barreto-SP, 05 de Agosto de 2021


