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Relatório Síntese das Propostas Inscritas.

PROPOSTAS EIXO I - ATENÇÃO BÁSICA

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.

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

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

PROPOSTAS EIXO II - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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.

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.

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

Ver como pode melhorar o tempo de espera dos encaminhamentos.

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

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

PROPOSTAS EIXO III - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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. Assim como técnico exclusivo
para gestão de conflitos pessoal, institucional visando a saúde mental do trabalhador promovendo maior
desempenho e resultados.

Implantação de plano de carreira para os servidores municipais de saúde.

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

Reforma e ampliação da Central de Abastecimento da Saúde

Alteracao da licença maternidade de 4 meses para 6 meses

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

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

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

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

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)

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.

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.

Fiscalização mais ampla 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


