
Propostas oriundas das inscrições para as Plenárias de Saúde 
nos dias 18 e 25 de setembro 2021. 

 

 

Custeio e Controle Social Investimento e Controle Social Recomendação 
1-Promover à integração das ações na 
Rede de Atenção a Saúde - RAS com 
ênfase na Atenção Primária a Saúde - 
APS e Assistência Hospitalar - AH. 
 
 
 

1-Criar núcleo de atendimento aos 
adolescentes e jovens usuários de 
drogas, composto por profissionais 
preparados para lidar com está faixa 
etária e em suas necessidades 
específicas. 
 
 

1-Promover a atualização do 
LTCAT (Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de 
Trabalho),contemplando todas as 
categorias profissionais expostas 
a riscos ocupacionais,   que 
atuam no atendimento aos 
usuários. 

2-Implementar o Núcleo de Educação 
Permanente em Saúde – NEPS, para 
atender toda a Rede de Atenção a Saúde 
- RAS, visando a capacitação  dos 
funcionários na busca de um melhor 
atendimento ao usuário. 

2-Disponibilizar periodicamente, a partir 
de um programa, assistência médica e 
psicossocial para os moradores em 
situação de rua, possibilitando a 
ampliação do atendimento deste público 
nos espaços de acolhimento. 

2-Implementar na Segurança do 
Trabalho da Prefeitura Municipal 
de Resende ações corretivas 
para adequação dos postos de 
trabalho visando a prevenção de 
doenças ocupacionais. 

3-Divulgar mensalmente nas redes 
sociais e no site da prefeitura as reuniões 
e atividades do Conselho Municipal de 
Saúde de Resende, com a finalidade de 
aumentar a participação da sociedade 
nas reuniões que acontecem toda a 
terceira terça-feira do mês. 

3-Garantir o fortalecimento da atenção 
primária à saúde. 
 
 

3-Disponibilizar atendimento 
psicológico imediato para os 
trabalhadores da Saúde, 
expostos a estresse, visando a 
redução de afastamentos e 
possíveis doenças ocupacionais. 

4-Implementar as ações de humanização 
e acolhimento para atuar em toda rede 
assistencial de saúde – RAS. 

4-Construir sede própria para o Caps 
Casa Aberta,  CapsAD e Capsi 
 

 

5-Garantir o segmento do cuidado 
oncológico a partir do diagnóstico. 
 
 

5-Ampliar na Rede de Assistência a 
Saúde - RAS a oferta das Práticas 
Integrativas e Complementares do SUS, 
de forma que a cada ano seja 
implementada pelo menos duas novas 
práticas. 

 

6-Dar transparência as filas de espera da 
regulação de consultas, exames e 
cirurgias eletivas, em site da Prefeitura 
Municipal de Resende, permitindo acesso 
do usuário a informação. 

6- Manter as atuais equipes de saúde 
bucal - ESB e implantar novas equipes 
de acordo com a necessidade local. 
 

 

7-Em tempos de Pandemia a 
obrigatoriedade de elaboração de 
gabinete de crise com presença do 
CMSR para as deliberações referentes as 
estratégias de enfrentamento do surto. 

7- Investir na aquisição de veículo, 
equipamentos e mobiliários para o setor 
de Saúde Bucal. 

 

8-Implantar fluxo de busca ativa aos 
usuários em abandono dos serviços de 
saúde mental fortalecendo adesão ao 
tratamento. 

8- Implantar o Setor de Saúde do 
Homem, garantindo a acessibilidade, 
visando a prevenção, promoção, 
recuperação e participação deste 
público no cuidado em saúde. 

 

9-Criar uma comissão educação 
permanente no Conselho Municipal de 
Saúde de Resende, com infraestrutura 
adequada para garantir capacitação dos 
conselheiros e maior integração com a 
sociedade. 

9- Implantar na atenção primária a 
saúde – APS o serviço de atendimento 
domiciliar ao idoso (>80 anos), com 
acompanhamento por consulta e 
exames periódicos, evitando o 
deslocamento de sua residência. 

 

 

 

 

 



 

 

 

10-Garantir transparência dos Planos de 
Contingência elaborados pelas equipes 
técnicas da Secretaria Municipal de 
Saúde através das mídias sociais da 
Prefeitura Municipal de Saúde de 
Resende. 

10- Adotar medidas necessárias para 
reduzir o tempo de espera nas filas de 
regulação para consulta, exames e 
cirurgias eletivas. 
 
 

 

11- Garantir agendamento de retorno pós 
consulta. 

11-Manter orientações sanitárias e 
divulgação sobre pandemias e 
endemias como parte das ações da 
Vigilância em Saúde. 

 

 12-Ampliar o quadro de recurso 
humanos, insumos e equipamento do 
Programa Melhor em Casa aumentando 
a oferta desse serviço. 

 

 13-Implantar no Hospital de Emergência 
Henrique Sérgio Gregori Ouvidoria e 
Serviço Social 24 horas. 

 

 14-Garantir o serviço de ambulâncias 
nos finais de semana e feriados nas 
Estratégias de Saúde da Família – ESF 
dos distritos e área rural do município. 

 

 15-Implantar projeto de odontologia 
hospitalar na unidade de terapia 
intensiva do Hospital Municipal de 
Emergência Henrique Sérgio Gregori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


