
  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

 

11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

PLENÁRIA FINAL 

PROPOSTAS APROVADAS / REFERENDADAS  

 

EIXO 1: SAÚDE COMO DIREITO 

 

01 – Ampliação do transporte público coletivo para melhor acesso a todas as unidades de 

saúde, com respeito especialmente aos idosos e portadores de necessidades especiais.  

02 – Adequação da estrutura de todas as unidades básicas de saúde, rede especializada e rede 

de urgência de modo a assegurar todos os serviços ofertados pela mesma. 

03 - Assegurar o cumprimento das agendas das visitas domiciliares com veículos exclusivos, 

conforme a necessidade de assistência especifica de cada unidade.  

04 - Assegurar a ampliação da oferta de vagas de consultas, exames e leitos hospitalares a 

nível da oferta estadual. 

05 – Padronizar a nível municipal o sistema de agendamento de todas as unidades de saúde 

para melhorias do acesso, priorizando o acolhimento humanizado, implantando consultas 

programáticas para pré-natal, puericultura, hipertensão e diabetes, e para os demais usuários 

de sistemas de agendamento continuo, durante todo o período de funcionamento da unidade. 

06 – Adesão municipal aos projetos ministeriais para viabilizar incentivos financeiros e 

operacionais para projetos de geração de renda e economia solidária para os pacientes dos 

Caps. 

07 – Garantir acesso humanizado e o respeito aos direitos fundamentais dos pacientes dos Caps 

em toda a rede, sem preconceito e/ou discriminação.  

08 – Assegurar melhorias em infra-estrutura, envolvendo saneamento básico, iluminação 

publica, pavimentação e coleta de lixo visando melhorias no acesso as unidades de saúde. 

09 – Melhorar o acesso ao serviço de fisioterapia, diminuindo o tempo de espera. 

10 - Melhorias nos serviços de saúde mental, como projetos de apoio e centros especializados 

inter-setoriais e oficializar o Programa Cuidar, com assinatura do projeto . 

11 - Que a Prefeitura e órgãos competentes fiscalizem os prédios do CDHU do Guapiranga que 

estão com várias irregularidades causando um ambiente insalubre para a população. 



  

 
 

12 - Reposição do RH de todos os serviços de saúde. 
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EIXO Nº 2: CONSOLIDAÇÃO DO SUS 

13 – Garantir junto ao HRI, relatório de alta de bebês, assim como o preenchimento completo 

da ficha de critério de risco do recém-nascido.  

14 - Providenciar placa de identificação do serviço – “Centro Especializado na Saúde da Criança 

e Mulher – CESCRIM Paula Vegas”. 

15 - Articular com HRI para realização dos testes da Orelhinha, olhinho e coraçãozinho 

independente do local de nascimento.  

16 - Investimentos de educação permanente com foco - Plano de educação permanente 

aprovado pelo conselho municipal de saúde com financiamento garantido que deverá prever 

ações de educação permanente para todos os níveis de formação e todos os pontos de atenção 

em saúde do município. Prever temas como ética e humanização, garantir curso introdutório 

para todos os profissionais ingressos.  

17 - Implantação de ambulatório de pré-natal de alto risco regional, no hospital regional de 

Itanhaém.  

18 - Estruturar o atendimento adequado para as crianças que necessitam de reabilitação 

intelectual no município.  

19 – Revisão da pactuação programática para referencia de media e alta complexidade para 

todas as áreas (Como Neurologista Infantil, Oftalmologia, Vascular, Urologia e Neurologia, 

Gastro Infantil, Realização do CAF - Cirurgia de alta frequência, Cabeça e pescoço e cirurgia 

Ginecológica), assim como os exames.  

20 – Concurso Público para ACS – agente comunitário de saúde e ACE – agente comunitário de 

endemias para completar o quadro e regularização da situação funcional dos que já estão. 

21 - Elaboração de fluxo para entrega no município dos resultados dos exames realizados 

externamente, inclusive por meio eletrônico.  

22 - Que o estado aumente a oferta de serviços e procedimentos no HRI e inclusive assuma o 

seu papel dentro da rede de urgência e emergência, cumprindo e respeitando as pactuações 

rigorosamente.  

23 – Manter fornecimento regular das medicações psicotrópicas de acordo com a demanda do 

Caps e demais unidades. 

24 – Melhorar o processo de trabalho na UPA, principalmente quanto ao fluxo de atendimento;  

Garantindo a qualificação deste equipamento com incremento financeiro pelo ministério da 

saúde.  

25 - Reativar os grupos de hipertensos, dibéticos, gestantes, anti-tabaco e adolescentes com 

garantia de e investimento e RH - Recursos Humanos.  

26 – Implantação de AME em Itanhaém sob gestão estadual. 



  

 
 

 27 – Criação de protocolos de referência e contra-referência da rede de urgência com a 

atenção básica e especializada.  
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28 - Ampliação do projeto piloto da DRS IV com plano terapêutico do hiperdia para todas as 

unidades de saúde da família, priorizando o atendimento de diabéticos e hipertensos de alto 

risco nas especialidades médicas.  

29 – Implantação de exames de Raios-X no CEMI.  

30 – Articular regionalmente o programa de fornecimento de Órteses e Próteses.   

31 - Institucionalização dos protocolos de acolhimento, com capacitação dos funcionários e 

priorização de clientelas com maior vulnerabilidade, visando o agendamento de consultas 

programáticas.  

32 - Abastecimento de medicações nas unidades de saúde da família para a distribuição a 

população, respeitando a área de abrangência, sendo que os serviços de saúde especializados 

realizarão a dispensação de medicamentos para a clientela assistida desses serviços, salvo os 

casos em que o paciente tiver alta aos finais de semana deverá ser distribuída pequena 

quantidade na UPA.  

EIXO 3: FINANCIAMENTO 

33 - Garantir junto a Secretaria competente a disponibilização e reposição de guarda 

patrimonial e segurança nas unidades do CAPS II, CAPS AD e I, CINI, UPA, USF Gaivota, CEMI. 

34 – Rever o teto do repasse do Ministério da Saúde e revogação da Emenda Constitucional. 

35 – Garantir funcionamento, melhoria e infra-estrutura adequada para funcionamento de 

sistema de informações que seja integrado em toda a rede de saúde, preservando os direitos 

dos pacientes. 

36 – Ampliação e garantia dos tipos de exames disponibilizados pelo Laboratório Municipal ou 

terceirizado incluindo controle de lítio, prolactina, e vitamina B12. 

37 – Ampliação do número de vagas do transporte para fora do município, com garantia de 

transporte adequado. 

38 - Garantir prioridade na utilização dos veículos para todas as equipes de saúde por no 

mínimo 1 dia por semana para visitas domiciliares.  

 
39– Garantir veículo para o posto de coleta de leite humano, contemplando também o 

transporte do leite para Peruíbe; Garantir veículo para doação de sangue (quinzenal). 
 

40 – Disponibilização de veículo exclusivo para visitas técnicas da rede de saúde mental. 

 
41- Ampliar a equipe de manutenção com profissionais qualificados para execução de 

manutenções preventiva e corretiva dos prédios pertencentes a saúde, garantindo fornecimento 
de insumos e veículo.  

 
42 – Garantia de materiais para execução dos atendimentos de fonoaudióloga e psicologia. 

 



43– Garantir suporte para realização de todas as campanhas realizadas na rede de saúde, 

assegurando material informativo, gênero alimentício e demais insumos.  

 

44 – Garantir o fornecimento de medicamentos e insumos para toda a rede de saúde do 
município.  

 
45 – Ampliar e garantir o fornecimento de medicamentos pela farmácia popular. 

 

46 - Melhoria na Qualidade dos equipamentos e insumos odontológicos e manutenção 
preventiva dos equipamentos. 

 
47– Aumentar e assegurar a periodicidade de distribuição de EPI’s para os ACS’s e ACE’S, 

assegurar exames periódicos devido a exposição de lavarcida e inseticida.   
 

48 – Captação de recursos por meio de emendas para equipamentos na unidade do 

CESCRIM/CEO e PCLH. 

 

49 – Aumento do investimento em mobiliário e equipamentos para atender a todas as 

necessidades dos serviços de saúde através da captação de recursos externos.  

 

50 – Garantir a rede de internet e o funcionamento das impressoras nas Unidades de Saúde. 

 

51– Estudo da área territorial do município para criação de critérios para possível 

disponibilização de transporte ou isenção do transporte público para ACS’s e aquisição de 
bicicletas.  

 

52– Estudo de revisão das áreas de atendimento das unidades do município, particularmente as 
unidades do suarão e Loty para implantação de novas equipes. 

 

53 - Implantação da 2ª equipe de saúde bucal na USF Suarão. 

 

54 – Implantação de 2ª equipe de saúde bucal na USF Loty. 

 

55 – Implantação da 2ª equipe de Saúde Bucal na USF Centro. 

 

56- Implantação da 3ª equipe de Saúde da Família na USF Centro. 

 

57 - Implantação da 2ª e 3ª equipe de Saúde Bucal na USF Belas Artes. 

 

58- Melhoria no atendimento pediátrico na UPA, construção da UPA infantil com recursos 
federal, estadual e municipal.  

 

59 – Construção da USF Guapurá e remanejamento de 2 equipes que estão na USF Savoy. 

 



  

 
 

60 – Realização de estudo do número de famílias atendidas pela USF Gaivota a fim de viabilizar 

atendimento aos pacientes do Rio Preto devido a extensão territorial e garantir atendimento no 

local (Rio Preto) periodicamente, agenda mensal com divulgação trimestral, com discussão 
previa com a sociedade. 

 

61– Garantir a contratação de ACS necessários para garantir 100% de cobertura territorial do 
município. 

 

62 – Garantir o atendimento e reposição de profissionais de psicologia nas unidades de saúde, 
caps II, cedi. 
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63 – Premio incentivo seguindo o principio da isonomia, pois hoje é pago apenas pra médicos e 

dentistas. 

 
64 – Revisão do Plano de Cargos e Salários e progressão funcional dentro do Plano de Cargos e 

Salários. De modo que haja processo seletivo interno antes de se fazer o concurso público.   
 

65 – Garantir a reposição de profissionais com maior brevidade junto ao Departamento de 
Recursos Humanos. 

 

66 – Aumentar o numero de atendimento das especialidades de fonoaudióloga, ginecologia, 
urologia, terapia ocupacional, psiquiatria, neurologia, fisioterapia, vascular, oftalmologia, 

acupuntura e otorrino através da contratação de profissionais, terceirização dos serviços ou 
pactuação junto ao governo do estado.  

 

67 - Implantar as especialidades de acupuntura e aurículo terapia. 

 

EIXO Nº 4: PARTICIPAÇÃO SOCIAL, CIDADANIA 

68 - Assegurar a troca de mobiliários e equipamentos após sua vida útil e a manutenção 

preventiva e corretiva dos mesmos.  

69 - Regulamentação e implantação do conselho gestor de unidade de saúde e até a 

regulamentação realizar reuniões trimestrais com representantes da comunidade e servidores 

da unidade.  

70 – Transparência e resolutividade das ouvidorias municipais.  

71 - Melhorar a comunicação entre unidade e comunidade, mudança da cultura da população a 

fim de manter contatos atualizados e responsabilização mútua para educação em saúde e 

prevenção, orientação dos usuários para evitar faltas e assim contribuir com a diminuição das 

filas de espera.  

72 - Capacitação profissional para os munícipes, ampliação da oferta de equipamentos de 

cultura, lazer e esporte. 

 

 



 

MOÇÕES APROVADAS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

01 - Moção de aplauso a equipe da USF. Oásis. 

02 – Moção de aplauso a equipe do Cini. 

03 – Moção de aplauso a equipe do Caps II 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

01 – A EC 95 (Emenda Constitucional) que congela por vinte anos os gastos do Governo 

Federal, o que afeta diretamente os investimentos na área da saúde, bem como, todos os 

programas de governo 

 


