
Propostas aprovada nas Plenárias de Saúde no dia 25 de setembro 2021. 

INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL 

 

1- Implantar um Centro de Atenção às Doenças Crônicas não transmissíveis – DANT. 
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 parceria com a Santa Casa de 
Misericórdia de Resende. 

7- Fornecimento de Kit Enxoval para os Recém Nascidos de família em situação de vulnerabilidade social por intermédio 
do Serviço Social, projeto em parceria com a Associação de Proteção à maternidade e infância de Resende – APMIR. 

8-Ampliar serviço de ressonância magnética em serviço próprio ou conveniado. 

9-Ampliar a digitalização dos equipamentos de radiografias (RX Digital) na rede de saúde. 
10- Implantar o Setor de Saúde do Homem, garantindo a acessibilidade, visando a prevenção, promoção, recuperação e 
participação deste público no cuidado em saúde. 

11- Fortalecer medidas necessárias para reduzir o tempo de espera nas filas de regulação para consultas, exames e cirurgias 
eletivas. 

12-Construir novas unidades de Atenção Primária à Saúde nos bairros: Santo Amaro, Cidade Alegria , Morada do Contorno 
e Alvorada/Vila Julieta 

13- Ampliar e reformar as unidades próprias de Atenção Primária à Saúde. 

14-Reformar Academia da Saúde Jardim Primavera. 

15-Investir na aquisição de veículos, mobiliário e equipamentos para Atenção Primária à Saúde. 

16- Adquirir um consultório móvel para ampliar o atendimento dos usuários que residem em áreas remotas e em 
vulnerabilidade social. 

17-Adquirir bens permanentes pra viabilizar a ampliação da oferta das PICS no município. 

18- Adquirir bens permanentes pra viabilizar a ampliação da oferta dos serviços de saúde ofertados pelo Programa 
Melhor em Casa. ENCAMINHADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 

19- Construir estrutura física própria para comportar a equipe dos serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, 
Vigilância Epidemiológica, CEREST, Programa Saúde Trabalhador-PST e Programa de Vigilância das Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis – DANT. 
25-Realizar obras de reforma e ampliação no HMEHSG contemplando enfermarias, centro cirúrgico, lavanderia e 
laboratório. 

26-Ampliar, reformar, equipar e mobiliar o Pronto Atendimento do Paraíso. 
27- Implantar o serviço social 24h no HMHSG e manter a ouvidoria no horário administrativo 

28- Ampliar as áreas de abrangência do serviço, com a disponibilização de uma ambulância na área das Barras, uma em 
Engenheiro Passos (ativa no momento), uma em Fumaça além das existentes em Mauá e Serrinha/Capelinha. Instalação 
de base do SAMU na região de Mauá. 
29- Construir e mobiliar o Dispensário de Medicamento no Paraíso. 

30- Adquirir um veículo e equipamentos para a Assistência Farmacêutica. 

31- Implantar o Serviço de Acolhimento Adulto – UAA. 

32-Manutenção no Capsi do atendimento de crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas, implementação 
da educação permanente e ampliação do quadro de profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

34-Reestruturar o Serviço de Manutenção Predial, inclusive com a contratação de serviços privados, caso seja necessário. 

35-Garantir a informatização completa e integralizada da Rede Municipal de Saúde e infraestrutura necessária, com 
implantação de Prontuário Único, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD e inclusão da Atenção 
Primária à Saúde contando com o financiamento do Programa Informatiza APS do Ministério da Saúde. 

36- Implantar o Centro de Especialidade Odontológica – CEO na Região do Grande Paraíso; 

37- Adquirir mobiliários, equipamentos odontológicos completos e periféricos, para os Centros de Especialidades 
Odontológicas – CEO, Escolas Municipais e Unidades das Equipes de Saúde da Família – ESF. 

38-Reformar os consultórios odontológicos das escolas municipais e adequação dos consultórios odontológicos das 
Unidades das ESF, conforme os Protocolos de Segurança do Paciente e Ocupacional. 
39- Manter as atuais equipes de saúde bucal - ESB e implantar novas equipes de acordo com a necessidade local. 

40-Investir na aquisição de veículo, equipamentos e mobiliário para o setor de Saúde Bucal 

 


