
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU

O DOCUMENTO NORTEADOR é baseado no Relatório final da 8ª Conferência Municipal de Saúde – Bauru/SP, 2019 e no Plano Municipal de Saúde 2018-2021.
Foram excluídas as propostas que foram atendidas e as propostas da competência das esferas estaduais e federais.

 
PROPOSTAS 

 
EIXO I - Participação Complementar (Capítulo II artigo 24 da Lei 8080/90);

1 Implantar laboratório de prótese dentária municipal.

2
Contratação de vigilantes ou empresa especializada em segurança, ou ainda, a utilização da atividade delegada, para as unidades de saúde a fim
de manter a conservação do patrimônio e a boa funcionalidade do local e resguardando a integridade física do servidor e usuário.

3
Compra, instalação e manutenção de gerador de energia para as unidades de saúde, a fim de reduzir perda de vacinas e gastos com transportes,
profissionais, tempo. Acesso do usuário aos imunobiológicos. Priorizando as unidades com maior frequência de queda de energia.

4 Realizar manutenção pró-ativa em instalações e equipamentos, antes que sejam inutilizados.

 EIXO II - Garantia do Financiamento, Investimentos em Recursos Humanos e Qualificação para o SUS;
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5 Ampliar as equipes de prótese do CEO devido à longa espera por vaga.

6
Criação de um núcleo de pesquisa em serviço social, centralizando atividades de capacitação e treinamento de estagiários em serviço social na
área da saúde, visando à produção de pesquisas que contribuam para melhorar os indicadores de saúde, considerando os aspectos sociais que
contribuem ou interferem no processo de saúde e doença, objetivando práticas e ações educativas e preventivas.

7 Criar estratégias de capacitação e cursos na área de saúde mental para a rede de educação (CAPS Inf.)

8
Implementar nos serviços de saúde as ações previstas no programa de humanização “Humaniza – SUS”, conforme preconizado pelo ministério
da saúde; em especial a diretriz de valorização do trabalhador – programa de formação em saúde e trabalho e comunidade ampliada.

9
Ofertar  cursos  e  palestras  direcionados  aos  profissionais  que  trabalham  diretamente  com  fiscalização  sanitária,  visando  conhecimentos
específicos e a maneira correta de abordagem em diferentes situações que ocorrem no dia a dia desses profissionais;

10
Uso correto de medicamentos,  farmacoterapia,  atenção farmacêutica,  prescrição,  libras,  atendimento ao público,  triagem ou pré consulta,
implantação de novos projetos, programas, atualizações do SUS; 
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11
Garantir a contrapartida das IES e ET na proposta de formação e educação permanente aos profissionais dos serviços de saúde, assim como
investimentos na melhoria dos serviços de saúde equipamentos/estruturação, considerando a utilização da rede de saúde como campo de
pratica/estágio aos estudantes.

12
Promover capacitações da rede básica e de urgência e emergência para atenção das pessoas com deficiência, bem como para prevenção às
deficiências;

13
Adequar o número de servidores na área da limpeza a fim de proporcionar uma higienização, desinfecção e limpeza  em todos os serviços de
saúde de acordo com as normas estabelecidas; 

14
Ampliação  e  reposição  da  equipe  de  funcionários,  infectologia,  psicólogo,  nutricionista,  psiquiatra,  clínico  geral,  neurologista,  urologista,
tisiologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, pediatra, fisioterapia, terapeuta ocupacional.

15
Ampliar a contratação de profissionais na área de serviço social, lotando um profissional de jornada de 30 horas em cada serviço de saúde da
atenção  básica  e  especializada,  considerando  como  fator  para  lotação  de  mais  de  um  profissional  as  questões  referentes  a  demandas
especializadas e/ou produtividade, bem como serviços de urgência e emergência , garantindo cobertura das escalas nos serviços ininterruptos.

16
Ampliar o número de servidores na recepção e administração para garantir acesso, qualidade, humanização e permitir que os técnicos das
diversas áreas possam prestar assistência com qualidade.

17
Ampliar o quadro de funcionários da seção de apoio social, contratando: 2 assistentes sociais, 01 estagiária de serviço social remunerada, 02
estagiárias de serviço social de estagio obrigatório (não remunerada), 01 recepcionista, 01 auxiliar de estoque.

18 Aumentar o número de médicos especialistas em geriatria no PROMAI para ampliar o atendimento a rede.
19 Aumento de equipe médica e odontológica visando aumentar o acesso da assistência da saúde do usuário.

20 Avaliar a possibilidade de redimensionamento da equipe da unidade básica do redentor, considerando a criação de uma equipe de saúde da
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família para atendimento dos moradores da ferradura mirim, que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social.

21 Contratação de dentistas para atendimento nas UBS.

22 Contratação de profissional T.O. para oficinas com mulheres em situação de violência.

23
Contratação de um agente de regulação a fim de proceder com os atendimentos telefônicos e e-mails para agendamentos e contatos com os
usuários.

24 Contratar agentes comunitários de saúde para atuarem nas unidades de saúde que possuem o PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

25
Contratar mais 1 servente de limpeza para adequar o quadro da unidade, por se tratar de uma unidade com espaço físico grande, dificultando a
manutenção da limpeza no período de funcionamento.

26 Contratar médico especialista em neurologia, psiquiatria e vascular para atender no PROMAI e auxiliar no diagnóstico, no atendimento à rede.

27 Contratar os profissionais psicólogos e assistentes sociais exclusivos para equipe EMAD.

28 Contratar para a unidade de saúde, as categorias: psicóloga, fonoaudióloga e fisioterapeuta. 

29
Contratar profissional de educação física, artes, terapeuta ocupacional em serviços de saúde especializados principal na saúde mental, saúde do
idoso e onde fizer necessário.
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30
Contratar profissional terapeuta ocupacional para completar a equipe multiprofissional do PROMAI para atuar nos grupos e no atendimento
individual.

31 Contratar um profissional regulador/agendador nas unidades, garantindo maior agilidade nos agendamentos e o não desperdício de vagas

32
Desenvolver estratégias de acolhimento do servidor, bem como processos formativos motivacionais no trabalho no serviço público, em especial,
saúde.

33
Equidade e valorização salarial dos profissionais de saúde levando em consideração a responsabilidade civil e criminal no ato de prescrição
medicamentosa e fornecimento de atestados.

34 Garantir o correto dimensionamento dos profissionais de enfermagem de acordo com resolução COFEN 543/2017.

35
Garantir que o controle de vetores no município de bauru, seja realizado de maneira mais efetiva, com cobertura em 100% da cidade, ampliando
a equipe de controle de vetores que funciona hoje praticamente com 52% (120 agentes) do quadro necessário segundo o plano estadual de
controle da dengue pela quantidade de imóveis no município de bauru (229 agentes).

36 Garantir um profissional de nutrição (30 horas semanais) em cada unidade de saúde da atenção básica, especializadas.

37 Rever a estrutura técnica e administrativa das UBS, admitindo satisfatório número de funcionários para cada área.

38 Aumentar o investimento na atenção básica nas áreas físicas, materiais e recursos humanos para fortalecer o acesso como porta de entrada;

 EIXO III - Gestão do SUS e Participação Social;
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39 Adquirir e instalar ar condicionado para todos os serviços de saúde, proporcionado a população e servidores um ambiente mais agravável. 

40
Agilizar  o  serviço  de  conserto  de  equipamentos,  especialmente  aqueles  que  impliquem  em  grandes  perdas  a  exemplos  de  geladeira  de
conservação de vacinas e medicamentos e aparelhos de ar condicionados essenciais.

41
Implantação e manutenção de equipamentos de ar condicionado e geladeira para conservação e manutenção dos medicamentos nas farmácias
das unidades

42
Garantir a aquisição de novas tecnologias comprovadamente eficazes para proporcionar mais qualidade e agilidade no atendimento e conforto
aos usuários atendidos nos serviços de saúde (Laser de baixa frequência para curativo).

43
Garantir que a verba de custeio mensal dos CAPS seja destinada à aquisição regular de materiais diversos para atividades terapêuticas, lúdicos,
jogos pedagógicos, brinquedos educativos, materiais didáticos e instrumentos musicais.

44 Instalação de sistema de microfonia para garantir a ordem das chamadas e o melhor atendimento do paciente chamado para atendimento.

45 Instalar gerador de energia elétrica no NS Tibiriça para prevenir perdas de vacinas, medicamentos e equipamentos.

46 Instalar na recepção um guichê de forma a proteger o servidor no momento dos atendimentos, evitando o risco de agressão.
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47 Instalar o painel de senha eletrônica, facilitando o chamado dos pacientes.

48
O balcão de atendimento do setor de apoio social deveria ser mais baixo, seguindo as normas do desenho universal, para facilitar o atendimento
a cadeirantes e pessoas de baixa estatura e/ou anões.

49
Assegurar ambientes de trabalho saudáveis e promotores do bem-estar dos usuários e dos trabalhadores, garantindo segurança, principalmente
nos serviços com grande aglomeração de pessoas;

50
É necessária a climatização do prédio da seção de apoio social, por uma questão de saúde coletiva tanto para os servidores, quanto para os
usuários e/ou paciente, hoje o local não tem ventilação adequada, além de ser extremamente quente devido ao telado ser de Eternit.

51 Reservar verba para troca de equipamentos do CEO que estão desgastados pelos 12 anos de uso contínuo.

52
Ampliar  a  quantidade  de  computadores,  impressoras  com  Xérox  e  scanner  para  serviços  de  saúde,  inclusive  nos  consultórios.
Alteração: impressoras e scanner apenas em locais  essenciais-  sustentabilidade. (Garantir acesso online a exames e informações). Exclusão
534,538 e unificar na 536 

53
Fortalecer o SESMT da prefeitura municipal de bauru, através de sua realocação no organograma da mesma (da Secretaria de Administração
para o Gabinete do Prefeito), com o objetivo de garantir a efetivação de suas atribuições na prevenção, monitoramento.
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54 Instituir a Comissão de Avaliação de Prontuários para as unidades de saúde.

55
Promover melhorias nos processos de trabalho, quando implantado um novo programa, protocolo ou serviço, abolir ou adequar os serviços que
se tornaram obsoletos, evitando acumulo de serviços nas unidades e sobrecarga de trabalho devido ao retrabalho em excesso.

56
Que seja implantado o Núcleo de Segurança do Paciente, principalmente para desenvolver protocolo nas UPAS, pois há procedimentos invasivos
que põe o paciente em risco e os próprios profissionais.

57
Redimensionar  o  número  de  visitas  domiciliares  por  agente  comunitário  de  saúde  (ACS)  às  famílias  adstritas  de  acordo  com  o  risco  e
vulnerabilidade, e não na lógica de 1 visita por família por mês para 100% delas.

58 Implantar no município o CEO III.

59 Instalar nos novos consultórios odontológicos, boxes de atendimento, garantindo aos pacientes a privacidade nos atendimentos.

60
Reivindicar a aprovação ao direito às 30 horas aos cargos de auxiliares e técnicos de saúde bucal, técnicos de farmácia e agente de saneamento,
conforme a deliberação da 4ª conferência de saúde dos trabalhadores e a organização internacional do trabalho. 

61 Restituir ambulatório odontológico para os servidores públicos, antes realizado pelo extinto DTI.
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62
Solicitar apoio e cobrança de efetiva política e diretrizes voltadas aos cargos de ASB e TSB, assim como mudança na nomenclatura, formas de
pagamentos a plantões e o reconhecimento e valorização ao cargo e o cumprimento a lei de regulamentação das atividades.

63
Implantar a assistência em saúde bucal, com aquisição e instalação de um consultório odontológico e contratação de profissional, no serviço de
programa municipal de atenção ao idoso - PROMAI.  

64 Colocação de ar-condicionado na sala de expurgo do CEO, regulamentando o espaço físico de acordo com normatização da vigilância sanitária.

65
Promover melhorias nos processos de trabalho, quanto à implantação de óxido nitroso no CEO para atendimento a pacientes com necessidades
especiais.

66
Criar parcerias com as comunidades para a realização de pequenos serviços auxiliando na conservação/manutenção das unidades básicas de
saúde.

67
Financiamento pelo município aos grupos de promoção e prevenção a saúde que poderão ser utilizados para incentivo a participação (kits,
lanches, etc.).

68
Incentivar a criação de fóruns e/ou núcleos de debates sobre a saúde pública, coordenado pelo Conselho Municipal de Saúde, objetivando a
discussão  ampliada com a sociedade sobre a temática,  proporcionando o maior entendimento das  demandas,  estimulando a participação
popular bem como capacitando para efetiva busca de direitos;
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69
Criar através do Conselho Municipal de Saúde instrumentos e estratégias de divulgação, materiais didáticos que visem à comunicação com as
pessoas em geral sobre suas ações e sobre o SUS;

70
Formular programas de educação continuada para divulgação aos usuários do funcionamento dos serviços e seus respectivos protocolos nos três
níveis de atenção, para promover conscientização da utilização dos mesmos, especialmente a diferenciação das UBS e unidades de emergência;

71
Promover  fóruns,  seminários,  oficinas,  encontros,  estratégias  de  marketing  dentre  outras  com  a  finalidade  de  capacitação  dos  usuários,
incluindo os indígenas, divulgando as ações desenvolvidas pela vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica.

72 Acelerar a construção do PAI (pronto atendimento infantil).

73 Ampliação da UBS Bela Vista - ampliação e construção.

74 Ampliação e reestruturação do espaço físico da Unidade Gasparini para melhor acomodação dos usuários.

75
Ampliar a cobertura da sala de espera externa, nas unidades de saúde, priorizando as de maior necessidade, proporcionado melhores condições
de espera para a população assistida (Unidade Básica de Saúde Jardim Jussara/Celina).

76
Assegurar sede própria para o Centro de Testagem e Aconselhamento em ponto central, garantindo a acessibilidade ao usuário e a identidade do
serviço.
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77 Construção da UBS Roosevelt para desafogar a UBS Bela Vista.

78
Construção de um novo prédio para a Unidade de Saúde da Família do Nove de Julho/ Fortunato Rocha Lima com instalações adequadas,
humanizada, número de consultórios suficientes para que os profissionais possam atender, com sala de espera ampla e que tenha espaço para a
realização de grupos e sala para atividades físicas e recreativas.

79 Construção de uma farmácia municipal na Região Sul.

80 Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no bairro Vila Industrial.

81
Construção de uma Unidade de Saúde da Família que possa atender os usuários que residem no Residencial Chácara das Flores/ Fortunato Rocha
Lima e nos Piquets visando o acesso dessa população.

82
Construção de unidade básica de saúde no bairro Octávio Rasi contendo salas adequadas para atendimento individual, em grupo e com suporte
para atendimento de urgência, de acordo com a regulamentação sanitária vigente, contemplando acessibilidade.

83
Construir uma unidade básica de saúde no bairro Granja Cecília para atender a população do referido bairro, bem como do Ouro Verde e a
população residentes no Monte Verde I, II e III.

84
Criar uma seção específica para o controle de vetores, pelo dimensionamento de sua equipe e complexidade de ações, facilitando assim o fluxo
de trabalho, garantindo a estrutura física necessária.
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85
Criar uma unidade centralizada e com estrutura completa de atendimento ao óbito, principalmente os óbitos ocorridos em residências na qual
facilitaria os trâmites necessários com maior qualidade para os usuários e trabalhadores além de prevenir erros inadmissíveis no momento do
luto.

86 Definir estrutura física e material para a utilização efetiva do conjunto de profissionais do serviço de verificação de óbito.

87
É necessário que os consultórios tenham lavatório, para que o médico perito possa se higienizar entre uma consulta e outra. (Unidade de Apoio
Social).

88
Efetivar  a  rede de  atenção  psicossocial  -  RAPS  no município  de  bauru preparando  os  equipamentos  existentes  bem como criando  novos
dispositivos contemplando os territórios.

89
Elaborar  orçamento  próprio  e  reforçado  para  manutenção  e  estrutura  das  unidades  de  saúde,  que  possuem  importância  igualitária  aos
investimentos com medicação e exames.

90
Elaborar orçamento próprio e reforçado para manutenção reforma e construção de unidades de saúde, que possuem importância igualitária aos
investimentos com medicação e exames.

91
Fazer a cobertura do corredor lateral da UBS Falcão para que esta área funcione como “sala” de espera para realização de exames laboratoriais
melhorando o fluxo de atendimento da sala de espera.
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92 Fazer a troca da entrada da UBS Gasparini para a lateral, pois esta perigosa.

93
Garantir a manutenção da estrutura física dos serviços de saúde através de reformas, pinturas e reparos necessários buscando proporcionar
conforto e bem estar aos pacientes e servidores, de acordo com a regulamentação sanitária vigente, contemplando acessibilidade.

94 Garantir em caráter de urgência ao Distrito de Tibiriçá a construção de uma nova unidade básica de saúde.

95
Garantir nas unidades de saúde a acessibilidade realizando adequações através de reformas, como balcão de atendimento da recepção, rampas,
barras, placas em braile, pisos tátil, portas adequadas, entre outros.

96 Garantir reforma e ampliação da UPA Mary Dota, tendo em vista demanda atendida e estrutura ineficiente.

97 Implantação de um posto de saúde no setor Norte, atendendo aos bairros Vila Garcia, JD TV, JD Marília, JD Nova Marília.

98
Implantar novas unidades de saúde, obedecendo a critérios técnicos da SMS e priorização do CMS nas seguintes localidades: Nova Esperança,
Leão XIII (Santa Cândida), Octávio Rasi, Tangarás, CEO, PROMAI, Unidades de Saúde Mental e Banco de Leite Humano.

99 Ocupar espaço do fundo da UBS Gasparini para aumentar mais pelo menos duas salas.
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100
Proporcionar infraestrutura adequada de trabalho nas unidades de saúde, que otimizem o atendimento ao usuário e que garantam segurança,
higiene e ergonomia aos trabalhadores.

101 Realizar cobertura do estacionamento da USF Dutra.

102 Reforma da UBS Centro ou mudança para outro prédio conforme adequação da vigilância sanitária.

103 Reformar em sua totalidade a UBS Redentor.

104
Ampliação do atendimento da unidade até as 19h UBS Gasparini e ampliação do atendimento da farmácia inclusive no período da tarde UBS
Gasparini.

105
Ampliar de forma permanente o funcionamento das UBS do território Norte com horário estendido, a fim de melhor eficácia no serviço de
atenção primaria.

106
Criação de uma unidade de saúde (itinerante) para que possa atender as regiões do Jardim Nicéia e acampamento Canaã, garantindo melhor
atendimento quanto saúde.

107
Criar equipe de atendimento móvel às populações residentes nas áreas rurais no município de bauru que atuem nas áreas básicas de cuidado à
saúde, disponibilizando veículo adaptado, ônibus com espaço para atendimentos multiprofissionais.

108
Expansão do serviço de atenção básica na região Sudeste que abriga apenas 4 UBS, inclusive UBS com ESF no Ferradura Mirim, José Regino
devido à vulnerabilidade dessa população.

109
Garantir  o  acesso  prévio  da  comunidade  a  qualquer  informação  e  ou  alterações  previstas  em  leis  de  que  afetem  o  paciente  e  demais
profissionais.
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110
Implantar estratégias,  via telefone ou outra tecnologia, facilitando ao paciente o acesso à consulta sem a necessidade de se deslocar até a
unidade básica de saúde.

111
Propor correção nos valores pagos referente à ajuda de custo para alimentação e pernoite de pacientes e acompanhantes beneficiários do
Programa TFD de Bauru. 

112 Viatura fixa no posto de apoio do serviço de Residências Terapêuticas.

113 Contratar 1 jardineiro para a limpeza e manutenção das folhas das árvores e paisagismo das UBS e na UBS Centro.

114 Criar mecanismos de proteção e combate a violência física dos profissionais de saúde.

115 Criar ouvidoria para servidores públicos.

116 Disponibilizar carro e motorista para visitas domiciliares, apoio matricial nas unidades.

117 Expandir o modelo atual, hoje, Estratégia de Saúde da Família.

118 Implantação de Comissões de Humanização e Biossegurança no município.
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119
Implantar  Centro  de  Testagem  Aconselhamento  -  CTA  volante  ou  itinerante,  através  de  contratação  de  equipe  mínima  composta  por
profissionais de nível superior, técnicos e agentes de saúde, para as atividades preventivas de testagem e aconselhamento, junto à comunidade.

120 Garantir que o poder público também faça a prevenção em terrenos, praças pertencentes ao município e também seja penalizado com multas.

121
Que seja criado um projeto de lei e seja enviado a Câmara Municipal de Bauru, garantindo que qualquer Prefeito e ou Secretario de Saúde que
assumir o mandato mantenha a informatização em saúde, após a sua implantação.

122 Revisar o Decreto Municipal referente ao Passe Saúde.

123
Verificar junto à prefeitura a regularização da associação de moradores para que possa dar seguimento a eleição e funcionamento efetivo do
centro comunitário.

124
Manter/ampliar o acesso da população ao atendimento odontológico de urgência 24 horas em todos os dias da semana, nas UPAS e no PSC,
garantindo o funcionamento pleno e o acesso ao serviço como direito do usuário.

125 Melhoria na confirmação de consultas CEO através da implantação do uso de mensagens de texto feitos por telefone celular próprio.

126
Implantar  o serviço  de atendimento ao usuário  -  SAU em todas as unidades  de pronto atendimento,  prioritariamente na UPA Bela Vista,
objetivando melhor direcionamento ao acolhimento e atendimento aos usuários.
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127 Implantar o serviço de emergência psiquiátrica de 24h, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e leis pertinentes.

128
Melhorar e programar com antecedência a divulgação da suspensão de alguma atividade aos usuários e reprogramá-los para novos horários
imediatamente, se necessário ampliando o atendimento.

129
Melhoria  no  acesso  a  solicitação  de  transporte  móvel  em  situação  de  urgência  e  emergência  pelos  usuários  dos  SUS  por  meio  do
desenvolvimento de um aplicativo mobile (andróide/IOS) no qual os usuários possam logar com seus respectivos números cartão SUS, CPF.

130
Ampliar o horário do serviço social , nas 24hrs de funcionamento, das UPA Mary Dota e Bela Vista proporcionando trabalho em equipe de forma
mais completa e que não prejudique o usuário com a ausência dos profissionais.

131 Contratação de educador físico para garantir a saúde do adulto, extensiva a todas as unidades.

132 Estruturar o atendimento as urgências psiquiátricas, melhorando escala de médico psiquiatra e locais para pacientes em surto.

133
Formar equipe com médico veterinário e agentes de fiscalização para realizar,  de forma permanente,  ações e atividades de prevenção de
controle de zoonoses em áreas de vulnerabilidade social.

134 Garantir que a equipe do AD1 seja responsável somente pelos atendimentos da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Independência.
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 EIXO IV: SUS - Da Atenção Primária à Atenção Especializada; Fortalecimento das Redes e Serviços de Saúde (RAS) - Referência e Contra-referências.

135
Implantar estratégias de reabilitação psicossocial previstas na Portaria nº 3088 de Dezembro de 2011: iniciativas de geração de trabalho e renda
e empreendimentos solidários e cooperativas sociais.

136 Implantar a atenção à saúde bucal nas áreas rurais utilizando a unidade móvel.

137
Rediscutir e redefinir em conjunto com a SMS a população de referência para os serviços da Rede CER de forma paritário-igualitária, bem como
os protocolos de encaminhamentos.    

138 Implementar um programa de atenção odontológica à criança e ao adolescente.

139
Ampliar  a  oferta de vagas  para  tratamento odontológico  resolutivo  em todas  as  fases  da  vida,  incluindo  próteses,  endodontia,  ações  de
educação em saúde, entre outras necessidades.

140 Ampliar o número de atendimento odontológico aos pacientes.

141
Ampliar o número de consultas odontológicas especializadas. Destaque quanto ao aumento da disponibilidade de vagas na especialidade de
prótese dentária, pois a demanda que necessita desse tratamento é grande e a espera pode chegar a mais de 3 anos.

142 Desenvolver ações de saúde bucal em todos os níveis de assistência.
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143
Priorizar o tratamento endodôntico e restaurador em dentes permanentes, de crianças e adolescentes, bem como estabelecer o fluxo daqueles
atendidos nas unidades de pronto atendimento e pronto socorro odontológico para o CEO e UBS.

144
Garantir acesso imediato ao tratamento odontológico básico e especializado nas UBS e nos serviços de referência,  respectivamente,  como
também o pronto atendimento nas UBS.

145
Garantir  atendimento  público  odontológico  para  os  jovens  que procuram as  unidades  de saúde não só  para extração,  mas também para
tratamento.

146
Promover  a  ampliação  das  ações  de atenção  à saúde através  da  integração dos  serviços  de  atendimento médico,  avaliação  nutricional  e
atividade física estabelecendo parcerias com universidades existentes no município de modo a complementar os recursos humanos e materiais
disponíveis.

147 Implementação de uma academia ao ar livre na Praça São Pedro, localizada na R. Da igreja - Vila Dutra, Bauru - SP, 17057-475.

148 Mais organização nos encaminhamentos para que não sejam perdidos, mais espaço para idosos e gestantes.

149
Ampliar os serviços de saúde mental para acompanhamentos dos transtornos leves, moderados, grave e severo intensificando o Programa de
Prevenção ao uso de Substâncias que causam dependência química, com o envolvimento das unidades de saúde e familiares.

150
Desenvolver estratégias de gestão e processo de trabalho para reduzir o tempo de espera para o atendimento no pronto socorro central e nas
UPAS Adulto e Infantil.

151
Fortalecer as políticas públicas e implantar protocolos para curativos realizados nas unidades de saúde, garantindo a entrega dos insumos e
acompanhamento do uso pela equipe de enfermagem possibilitando tratamento digno e humanizado para o paciente.
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152
Otimizar fluxo de pacientes do protocolo de transtornos leves e moderados, através do matriciamento, visando diminuir o tempo de espera para
avaliação psiquiátrica, além de reduzir as faltas.
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