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(A) Ampliar a Estratégia de Saúde da 
Família, garantindo maior cobertura (100%) 
da população do município.

(B) Criar programa de acompanhamento do 
idoso: um agente de saúde voltado para o 
idoso, mapeando e atendendo às suas 
necessidades em situações mais críticas 
como falta de convívio, problemas de visão 
(catarata, entre outros), risco de queda 
(acessibilidade), condição social 
(vulnerabilidade).

(D) Ampliar a rede de cuidado à mulher: 
redução da gravidez na adolescência, 
planejamento familiar, pré natal 
humanizado, grupo de climatério, 
menopausa com saúde.

(E) Implantar o Projeto “Enxergando o 
Futuro”, que consiste em consultas 
oftalmológicas e distribuição de óculos 
para alunos do Programa Saúde na Escola.

Resultados
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(A) Ampliar a Estratégia de Saúde da Família, garantindo maior cobertura 
(100% ) da população do município, onde cada família contará com uma 
equipe de saúde para o seu acompanhamento, seu cuidado e sua 

prevenção. 159 votos (71,3%)

(B) Criar programa de acompanhamento do idoso: um agente de saúde 
voltado para o idoso, mapeando e atendendo às suas necessidades em 
situações mais críticas como falta de convívio, problemas de visão 
(catarata, entre outros), risco de queda (acessibilidade), condição social 
(vulnerabilidade). Encaminhando e acompanhando o atendimento para a 
resolução ou minimização do problema através dos serviços e programas 

disponíveis, de maneira interdisciplinar. 78 votos (35%)

(C) Implantar a entrega domiciliar de medicamentos aos pacientes crônicos 
cadastrados nas unidades básicas de saúde da rede pública de saúde e 

para outros usuários SUS que não tenham condições de locomoção. 75 

votos (33,6%)

(D) Ampliar a rede de cuidado à mulher: redução da gravidez na 
adolescência, planejamento familiar, pré natal humanizado, grupo de 

climatério, menopausa com saúde. 106 votos (47,5%)

(E) Implantar o Projeto “Enxergando o Futuro”, que consiste em consultas 
oftalmológicas e distribuição de óculos para alunos do Programa Saúde na 

Escola. 115 votos (51,6%)

(F) Implantar um programa de prevenção para o controle da pressão 
arterial, alimentação saudável, obesidade e orientações sobre o consumo 

abusivo de álcool. 54 votos (24,2%)

(G) Ampliar o serviço de atenção domiciliar (SAD), em mais uma equipe e 

NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). 75 votos (33,6%)

(H) Implantar, com a Atenção Básica e Especialidades, a linha de cuidado à 

saúde do idoso, linhas de cuidado da obesidade 51 votos (22,9%)

Propostas
ATENÇÃO BÁSICA
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(A) Estruturar um núcleo de cuidado a 
pacientes com comorbidades graves, como 
apoio a pacientes em tratamento de câncer, 
apoio a pacientes em hemodiálise, apoio a 
pacientes com outras doenças graves.

(C) Criar um Hospital Dia com atendimento 
médico para redução de custos das 
pequenas cirurgias e eletivas. Consiste em 
uma modalidade de assistência 
intermediária entre a internação e o 
atendimento ambulatorial, para realização 
de procedimentos clínicos, cirúrgicos, 
diagnósticos e terapêuticos. 

(F) Ampliar as especialidades do CEO 
(Centro de Especialidades Odontológicas), 
inclusive com a realização de próteses 
dentárias,

(G) Implantar a Maternidade, após 
conclusão da obra em andamento, 
incluindo o Centro de Parto Normal (CPN).

Resultados
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(A) Estruturar um núcleo de cuidado a pacientes com comorbidades 
graves, como apoio a pacientes em tratamento de câncer, apoio a 
pacientes em hemodiálise, apoio a pacientes com outras doenças graves. 

158 (70,9%)

(B) Fortalecer as ações do Núcleo de Violência no atendimento à vítima de 
violência, por meio de treinamentos, qualificação e ampliação dos 

funcionários. 63 votos (28,3%)

(C) Criar um Hospital Dia com atendimento médico para redução de custos 
das pequenas cirurgias e eletivas. Consiste em uma modalidade de 
assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, 
para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e 
terapêuticos. Nessa modalidade, enquadram-se cirurgias de catarata e 

outras pequenas cirurgias. 138 votos(61,9%)

(D) Criar um CER – Centro Especializado de Reabilitação. 

60 votos (26,9%)

(E) Criar Centro de Referência à Saúde da Pessoa Idosa com atendimento 
médico, fisioterapia, TO, aulas de informática, ginástica .

(F) Ampliar as especialidades do CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas), inclusive com a realização de próteses dentárias. 

120 votos (53,8%)

(G) Implantar a Maternidade, após conclusão da obra em andamento, 

incluindo o Centro de Parto Normal (CPN). 76 votos (34,1%)

(H) Investir nos leitos hospitalares de baixa complexidade (UPA) 

74 votos (33,2%)

ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Propostas
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(A) Instalar/Construir 4 novas unidades 
básicas de Saúde, nos seguintes bairros: 
Vila Josefina, Parque Montreal, Jardim 
Progresso e Vila Santista. (DGS)

(B) Construir mais oito academias da 
saúde, em parceria com a Secretaria de 
Esportes, com a instalação progressiva de 
equipamentos adaptados e acessíveis a 
pessoas com deficiência. (DGS)

(D) Reformular a modalidade do vínculo de 
contratação dos profissionais da Estratégia 
de Saúde da Família, em especial dos ACS, 
buscando ampliação de direitos, benefícios 
e valorização profissional. (DGS)

(G) Melhorar a relação 
funcionários/usuários, por meio de 
formação profissional e reforçar as 
estratégias de humanização do 
atendimento. (DPS/EPH)

Resultados
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(A) Instalar/Construir 4 novas unidades básicas de Saúde, nos seguintes 
bairros: Vila Josefina, Parque Montreal, Jardim Progresso e Vila Santista. 

(DGS) 174 votos (78%)

(B) Construir mais oito academias da saúde, em parceria com a 
Secretaria de Esportes, com a instalação progressiva de equipamentos 
adaptados e acessíveis a pessoas com deficiência. (DGS) 

119 votos (53,4%)

(C) Aperfeiçoar e ampliar o programa de transporte de pacientes para 

fora do município. (DGS) 73 votos (32,7%)

(D) Reformular a modalidade do vínculo de contratação dos profissionais 
da Estratégia de Saúde da Família, em especial dos ACS, buscando 
ampliação de direitos, benefícios e valorização profissional. (DGS) 

134 votos (60,1%)

(E) Ampliar a informação e divulgação dos serviços de saúde e incentivar 

a participação nos Conselhos Locais. (DPS) 38 votos (17%)

(F) Aperfeiçoar os mecanismos de fortalecimento do CMS e incentivar a 

participação popular, (DPS) 23 votos (10,3%)

(G) Melhorar a relação funcionários/usuários, por meio de formação 
profissional e reforçar as estratégias de humanização do atendimento. 

(DPS/EPH) 111 votos (49,8%)

(H) Ampliar o projeto de castração animal e fortalecer ações para 

combater as arboviroses. (DVS) 74 votos (33,2%)

GESTÃO, PLANEJAMENTO 
E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Propostas


