
Propostas para o Plano Municipal de Saúde 2022-2025 
 

Atenção Primária à Saúde 
 

1. Construir novas unidades de Atenção Primária à Saúde nos bairros: Santo Amaro, Cidade 

Alegria, Morada do Contorno e Alvorada/Vila Julieta; 

2. Ampliar e reformar unidades de Atenção Primária à Saúde; 

3. Reformar Academia da Saúde Jardim Primavera; 

4. Investir na aquisição de veículos, mobiliário e equipamentos para Atenção Primária à Saúde; 

5. Vincular profissionais nas Equipes NASF para implementar o controle e acompanhamento 

da Obesidade infantil e adulto na Atenção Primária à Saúde; 

6. Fortalecer ações educativas e de imunização no âmbito escolar, em parceria com 

Programa Saúde na Escola e Equipes de Saúde da Família, para ampliar a cobertura vacinal 

contra o HPV (Papiloma Vírus Humano); 

7. Fomentar a aproximação e discussão entre as equipes: Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Educação Permanente em Saúde 

(NEPS), acerca das diversas temáticas (LGBTQ+/Quilombola/Ciganos e Refugiados), 

existentes na comunidade, preparando os profissionais para o acolhimento cotidiano das 

demandas socioculturais do seu território; 

8. Implementar ações da equipe NASF voltadas para o sofrimento psíquico dentro dos 

territórios de Saúde da Família, em decorrência do aumento na incidência de casos 

vivenciados no período de pandemia. 

 
Atenção Especializada 

 

1. Implantar um Centro de Atendimento à Doenças Crônicas; 

2. Implantar um Centro de Reabilitação na Região da Grande Alegria; 

3. Reformar as unidades especializadas Policlínica do Manejo, Casa da Mulher, Posto 

de Saúde Resende e Serviço de Equoterapia; 

4. Realizar obras de ampliação, equipar e mobiliar o Centro de Diagnóstico de Imagem; 

5. Construir, mobiliar e equipar a Policlínica do Paraíso; 

6. Implantar o Serviço de Oncologia e novos serviços no prédio da antiga Mater, em pareceria 

com a Santa Casa de Misericórdia de Resende; 

7. Fornecimento de Kit Enxoval para os Recém Nascidos de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, projeto em parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e 

Infância de Resende – APMIR; 

8. Implantar serviço de ressonância magnética em serviço próprio ou conveniado; 

9. Implantar a digitalização dos equipamentos de radiografias (RX Digital) na rede de saúde;



Rede de Urgência e Emergência 
 

1. Realizar obras de reforma e ampliação no HMEHSG contemplando enfermarias, centro 

cirúrgico e lavanderia; 

2. Ampliar, mobiliar e equipar o Pronto Atendimento Paraíso; 
 
 

Saúde Bucal 
 

1. Implantar o Centro de Especialidade Odontológica - CEO no Paraíso; 

2. Adquirir mobiliários, equipamentos odontológicos completos e periféricos para o 

Centro de Especialidades Odontológica; 

3. Reformar os consultórios odontológicos das escolas municipais; 
 
 

Saúde Mental 

 

1. Construir a sede própria do Centro Atenção Psicossocial Infantil; 

2. Implantar o Serviço de Acolhimento Adulto – UAA; 
 
 

Assistência Farmacêutica 
 

1. Construir e mobiliar o Dispensário de Medicamento no Paraíso; 

2. Adquirir um veículo e equipamentos para a Assistência Farmacêutica; 
 

Vigilância em Saúde 
 
1. Construção de estrutura física própria para comportar a equipe dos serviços de Vigilância    
         Sanitária, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, CEREST, PST e Programa de       
         Vigilância  das DANT; 
2. Ampliação e reforma do CCZ/Controle de Vetores; 
3. Construção de nova estrutura física para o Centro Municipal de Imunização e Rede de Frio; 
4. Implantação do Centro de Referência em doenças crônicas não transmissíveis; 
5. Implementação de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação para o 

diagnóstico precoce de neoplasias (Mama, Colo, Próstata e Aparelho Digestivo); 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Implantação do Programa SABER SAÚDE, para realização de ações de promoção de saúde e 
prevenção do tabagismo em crianças e adolescentes dentro das escolas; 

7. Fortalecimento das políticas de prevenção, notificação compulsória, atendimento e 
acompanhamento das crianças, adolescentes, mulheres e idosos, em situação de violência; 

8. Implantação do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) para realização de testagens 
rápidas do HIV, sífilis e hepatites virais B e C, aconselhamento e estratégias de prevenção; 

9. Estruturação do Programa Vigilância de Desastres - Vigidesastres, dentro da Vigilância em 
Saúde, para redução de risco de exposição da população e profissionais de saúde a acidentes 
naturais e tecnológicos; 

10. Reestruturação do Programa VIGIAR para a vigilância da saúde da população exposta aos 
fatores ambientais relacionados aos poluentes atmosféricos; 

11. Estabelecer parceria da Saúde do Trabalhador com a Saúde Ocupacional e o setor de 
Segurança do Trabalhador para capacitação periódica de novos funcionários da equipe de 
saúde sobre doenças, agravos e acidentes relacionados ao trabalho, bem como notificações 
no SINAN e CAT/NAT; 

12. Contratação de Sistema Informatizado para licenciamento online de estabelecimentos 
comerciais junto à Vigilância Sanitária.  

13. Informatização do Serviço de Vigilância Epidemiológica de forma integrada a rede de 
assistências a saúde (RAS), visando agilidade das informações. 

 
 

Gestão 
 

1. Reestruturação do Serviço de Manutenção Predial; 

2. Informatização completa e integralizada da rede de saúde, com implantação de Prontuário   

    Único e inclusão da Atenção Primária à Saúde através do Programa Informatiza APS do       

    Ministério da Saúde. 


