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Relatório Síntese – Consolidação das propostas da Pré-Conferência 
 

A Conferência tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das Redes 

de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e 

formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde dos próximos 4 anos 

(2022-2025). Este ano terá como tema central: “O SUS é de todos” apresentando como lema: 

“Garantia de acesso e melhoria da qualidade em todos os níveis de atenção à saúde”, tendo como 

eixos: I – Participação Complementar; II – Garantia do Financiamento, Investimentos em Recursos 

humanos e Qualificação para o SUS; III – Gestão do SUS e Participação Social e IV – SUS – Da Atenção 

Primária à Atenção Especializada; Fortalecimento das Redes e Serviços de Saúde (RAS), Referência e 

Contra-referências. 

A Conferência é aberta a toda população de Bauru, e podem participar todos os segmentos 

da área de saúde previstos na Lei nº 8.142/90: Usuários, Trabalhadores e Gestores/Prestadores, bem 

como os demais movimentos e instituições da sociedade, desde que atendam o que dispõe o 

Regimento da Conferência de Saúde. 

O poder público tem adotado medidas para prevenção e contenção do novo coronavírus, 

respeitando as medidas sanitárias de orientações para o distanciamento social evitando 

aglomerações de pessoas. Em atendimento as determinações preconizadas e recomendações do 

Conselho Nacional de Saúde e do Estado de São Paulo, a 9ª Conferência Municipal de Saúde está 

sendo realizada de forma remota garantindo a segurança dos munícipes, seguindo as etapas:  

ETAPA 1 - PRÉ-CONFERÊNCIA: De 31/05/2021 à 11/06/2021 

 

           Momento em que o munícipe aprovou, excluiu, ou se absteve (não opinou) ou alterou/incluiu 

(máximo quatro) propostas no Documento Norteador construído pela Comissão Organizadora em 

que contemplava: consolidação do Plano Municipal de Saúde 2018 - 2021, Relatório Final da 8ª 

Conferência Municipal de Saúde – Bauru/19 (propostas municipais), Plano de Governo e Propostas 

do Orçamento Participativo 2018_2019; 

          As propostas enviadas, com identificação, via Whatsapp para (14) 99741-8372 foram digitadas 

no formulário pelos membros da Comissão Organizadora. 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_br&phone=+5514997418372
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RELATÓRIO SÍNTESE DA PRÉ-CONFERÊNCIA 
 

Nesta etapa, período entre 12 a 20 de junho de 2021, iniciou-se a elaboração do Relatório 
Síntese, de acordo com o Regimento Interno da IX Conferência Municipal de Saúde. 

Sendo assim, foi realizada a exclusão das propostas repetidas ou aquelas que apresentavam 
apenas comentários, como também as propostas que estavam em desacordo com o Regimento 
da Conferência, ou seja, mais que 04 propostas por munícipe (CPF). 

Do mesmo jeito, a Comissão de Relatoria fez a identificação de mais de 01 formulário 
preenchido pelo mesmo munícipe, com registro de seguimentos distintos, onde foi considerado o 
formulário que haviam sido registradas novas propostas.    

 
Consta neste Relatório Síntese: 

aa  Relação das propostas válidas conforme Regimento da IX Conferência, numeradas 

considerando a sequência das propostas aprovadas (1 a 152) no formulário da pré-

conferência. 

bb  Relação das proposta excluídas com respectivas justificativas; 

 

I. Participaram desta etapa 327 munícipes, conforme quadro abaixo: 

 

Participantes da Pré-Conferência 

 Seguimento Nº  %  

Conselho Gestor 3 0,9% 

Estagiário Serviço Social 1 0,3% 

Funcionário Público 1 0,3% 

Membro da CISTT 1 0,3% 

Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de gênero da 21ª Subseção 
da OAB Bauru 

1 0,3% 

Prestador de serviço 6 1,8% 

Professora universitária aposentada 1 0,3% 

Profissional de saúde 213 65,1% 

Representante da sociedade civil 9 2,8% 

Secretário da Cultura 1 0,3% 

Servidor Público  1 0,3% 

Usuário do SUS 89 27,2% 

  327 100,0% 
      Fonte: Formulário da pré-conferência. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8NXhhyUx-
1Nx4q5DtaSLI7JGemkzJhVvpA1FG8aDDqxbGg/closedform. Secretaria Municipal de Saúde Bauru. 

 
 

 
II. Dos 327 participantes: 

a. 146 participantes apresentaram propostas, sugestões, reclamações e 

comentários; 

b. 03 deles apresentaram CPF inválido: “000.000.000-00”; 

c. 06 participantes com mais de 04 propostas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8NXhhyUx-1Nx4q5DtaSLI7JGemkzJhVvpA1FG8aDDqxbGg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8NXhhyUx-1Nx4q5DtaSLI7JGemkzJhVvpA1FG8aDDqxbGg/closedform


 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURU 

 

 

Comissão de Relatoria da IX Conferência Municipal de Saúde - Conselho Municipal de Saúde de Bauru - Secretaria Municipal 
de Saúde   Página 3 

 

d. 120 propostas foram excluídas; 

e. Total de propostas efetivamente válidas 297. 

 

III.Total de propostas: 152 já aprovadas somadas às 297 novas, totalizando 449 

propostas. 

 

O Relatório Síntese 1 (resultado da pré-conferência) é o documento que deverá ser 

utilizado para realização dos DESTAQUES, na Etapa 2, no qual os munícipes que 

participaram da pré-conferência terão a oportunidade de alterar as propostas, cabendo-

lhe o direito de realizar 02 destaques/alterações, por meio do link indicado abaixo, 

esclarecendo que não serão aceitas novas propostas. 

 
 
 
 
 

Para realizar seu DESTAQUE acesse o link: 
https://bit.ly/destaquesconferencia2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão de Relatoria da IX Conferência Municipal de Saúde 

Conselho Municipal de Saúde de Bauru 
Secretaria Municipal de Saúde 

https://bit.ly/destaquesconferencia2021


 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

 

 

Comissão de Relatoria da IX Conferência Municipal de Saúde - Conselho Municipal de Saúde de Bauru - Secretaria Municipal de Saúde   Página 4 

 

PROPOSTAS DA PRÉ - CONFERÊNCIA 
 

Nº  PROPOSTAS VÁLIDAS 

153 1) Garantir a permanência dos serviços de saúde mental existentes em Bauru, considerando a Política Nacional de Saúde Mental 

154 1. Criação de serviço para seguimento, se necessário, após a alta dos centros especializados em reabilitação. 

155 14 - ALTERAR: Ampliação e reposição da equipe de funcionários: Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia, 

156 
1-Implantar postos volantes para os agentes de endemias em microrregiões estratégicas a fim de promover dignidade no acesso e no uso de banheiros para 
está categoria. Promover ações que visem aumentar o vínculo destes profissionais com as unidades básicas de saúde 

157 2) Ampliar a RAPS, incluindo leitos psiquiátricos adultos e infanto-juvenis em hospitais gerais, CAPS III e unidades de acolhimento 

158 2. Garantir capacitação da rede de saúde para atenção às pessoas com deficiência, bem como para desenvolvimento de ações de prevenção às deficiências. 

159 
2-Reestruturação da base dos agentes de endemias que realizam a manipulação do veneno para combate a dengue. Disponibilizando sala adequada para 
manipulação do veneno e roupas adequadas. Visando a saúde destes profissionais. 

160 3- Aquisição de equipamentos para filmagem e gravação de material educativo voltado a dengue, leishmaniose, escorpião e demais endemias. 

161 3) Efetivar o apoio matricial em UBS  e USF, inclusive para demanda de atendimento psiquiátricos leves e moderadas 

162 
3. Garantir divulgação e orientação aos profissionais que atuam na rede de saúde e à comunidade referente a direitos aos benefícios previstos em legislação 
específica. (Ex. liberação espessante, fraldas, pomadas, dietas alimentares, leite, insumos). 

163 30 horas para técnicos de farmácia 

164 
4) Garantir a destinação da verba de custeio mensal do CAPS à aquisição de materiais diversos, tais como, materiais lúdicos, jogos pedagógicos, brinquedos 
educativos, materiais didáticos e instrumentos musicais 

165 
4. Implementar, na Atenção Primária à Saúde, o programa de planejamento familiar, especialmente junto aos adolescentes, incluindo as formas 
contraceptivas, garantindo o acesso aos insumos necessários 

166 
5. Implementar ações de prevenção, identificação e enfrentamento à violência e abuso sexual de crianças e adolescentes, por meio de informação, 
capacitação e campanhas na Rede Escolar e de Atenção à Saúde, instrumentalizando crianças e adolescentes, profissionais, pais e cuidadores acerca do tema. 

167 
7. Garantir educação permanente na Rede de Atenção à Saúde e disseminação de informação sobre atendimentos realizados pela rede CER em Bauru, 
englobando todas as deficiências. 

168 
79 - ALTERAR: Implantação de mais 2 Farmácias Municipais nas regiões do Mary Dota/Beija-Flor (região norte) e nas regiões Independência/Ipiranga (região 
sul), para redistribuir os pacientes atendidos nas Farmácias já existentes, dando assim um melhor atendimento ao usuário. 
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169 

8 – Para organizar e humanizar o atendimento nos serviços de referência, Unidades Básicas e Farmácias é essencial à implantação de um sistema de senha 
eficiente. A Secretaria Municipal de Saúde deve contratar empresa especializada para fornecer os equipamentos e manutenção, além de formular e implantar 
uma política pública de saúde para atenção ao  Uso correto de medicamentos, farmacoterapia, atenção farmacêutica,prescrição, libras, atendimento ao 
público, triagem ou pré consulta, implantação de novos projetos, programas, atualizações do SUS 

170 
8. Disponibilizar formas de transporte gratuito a todos os usuários e seus acompanhantes, que necessitarem para atendimento, exames e/ou tratamento de 
SAÚDE, garantindo articulação da responsabilidade entre as Secretarias Municipais, independente da origem do encaminhamento. 

172 
9. Ampliar a Estratégia Saúde da Família, implantando novas equipes nos demais territórios do município, garantindo acesso e resolutividade na Atenção 
Primária à Saúde, invertendo o modelo hoje centrado na Urgência e Emergência. 

171 
A revitalização do prédio com a instalação de um sistema ar condicionado na unidade e reforma, adaptação de acordo com as normas técnicas sala 
odontológica da USF Santa Edwiges. 

173 
A Secretaria Municipal de Saúde deverá efetivar o Plano de Cargos Carreiras e Salários da Saúde aprovando a equidade e isonomia entre as funções, 
concedendo o benefício das 30 horas semanais para os demais técnicos, inclusive o técnico em farmácia. 

174 A volta dos consultórios Odontológicos nas EMEIs e Escolas.  Não podemos ter essa perda. 

175 Abertura de concursos públicos municipais com urgência. Falta de servidores há tempos nas ubs, upa. 

176 
Acompanhar serviço do departamento de manutenção da Secretária Municipal de Saúde com a apresentação de verbas destinadas ao setor e prazo 
conclusão. Quais os serviços de manutenção que cabe a esse departamento? Quantos profissionais atual? Apresentar relatório nos quadrimestres. 

177 Adequar o número de servidores na área administrativa, psicólogos e da limpeza nos serviços de saúde mental 

178 
Adotar pesquisas de opinião/satisfação dos usuários, quanto ao atendimento individual/setorial, de médicos, enfermagem, atendentes etc., com retorno ao 
usuário sobre as possíveis sugestões ou reclamações. 

179 Ampliação da atenção básica e ESF com cobertura em todos os bairros 

180 
Ampliação da jornada de trabalho de alguns profissionais do Centro de Especialidades Médicas Municipal (gastroenterologia, ortopedia, urologia e vascular), 
assim como a oferta de outras especialidades de maior demanda do município. 

181 Ampliação da UBS Redentor. 

182 Ampliação da unidade do nove de julho Fortunato 

183 Ampliação das UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA nas áreas de vulnerabilidade do município de Bauru (Jd Ivone, Jd Nicéia, Ferradura Mirim, Jd TV 

184 Ampliação e reestruturação do espaço físico da Unidade do Parque Vista Alegre para melhor acomodação dos usuários. 

185 Ampliação e reestruturação do espaço físico da Unidade Godoy para melhor acomodação dos usuários. 

186 Ampliação equipe para cobertura dos bairros que não foram contemplados pela Usf vila Dutra 

187 Ampliação estratégia de saúde da família, para cobertura dos bairros que não foram contemplados pela usf Vila Dutra 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

 

 

Comissão de Relatoria da IX Conferência Municipal de Saúde - Conselho Municipal de Saúde de Bauru - Secretaria Municipal de Saúde   Página 6 

 

188 
Ampliação p/horário de atendimento na farmácia do Promai e mais profissionais como geriatra, ortopedista ou neurologista. Como a importância de um 
dentista c/consultório dentário, que não seja só para avaliação bocal. 

189 
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 (USF VILA DUTRA) 

190 Ampliar a Estratégia Saúde da Família garantindo 40% de cobertura 

191 Ampliar a oferta de medicamentos psiquiátricos, tais como: Escitalopram, Bupropiona entre outros. 

192 Ampliar a Rede Básica com novas Unidades De Saúde da Família nos bairros mais populosos ou mais vulneráveis 

193 

Ampliar as unidades de saúde da família no município, ampliação da unidade de saúde da família do 9 de julho, pois o prédio está em esta totalmente sem 
estrutura para um bom atendimento à população, não podemos nem chamar de prédio, parece mais uma casa adaptada. Mais investimentos na Atenção 
Primária em matérias de insumos, medicamentos e equipes de profissionais qualificados, pois vejo que se trabalharem na porta de entrada, desafoga a 
atenção terciária e todas as outras, pois a primária irá trabalhar com mais prevenção e promoção à saúde tendo mais armas para combate a doenças! 

194 Ampliar equipes de estratégia saúde da família em áreas vulneráveis 

195 Ampliar Equipes de Saúde da Família (ESF) no município e Saúde Bucal 

196 Ampliar o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde para as 19h 

197 Ampliar o serviço protocolado na Atenção Básica para o atendimento odontológico, com maior resolutividade sem precisar de encaminhamento para o CEO 

198 Apoio ao piso salarial da enfermagem 

199 Apoio psiquiatria nas unidades básicas de saúde 

200 

Após aprovação das propostas na Conferência Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde deverá justificar no Relatório das Propostas Atendidas de 
forma transparente como as propostas foram efetivamente implantadas, além de informar os motivos daquelas que não foram implantadas. Espera-se que 
está informação sirva como resposta à população que participa e reivindica pela saúde pública. Cabendo ao Conselho Municipal de Saúde avaliar e cobrar a 
execução dessas propostas. 

201 
Aprovação ao direito às 30 horas aos cargos de técnicos de farmácia, auxiliares e técnicos de saúde bucal e agente de saneamento, conforme a deliberação da 
4 conferencia dos trabalhadores e a organização internacional do trabalho. 

202 
Aprovação da redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salários para todos técnicos, inclusive técnico de farmácia, garantindo 
a isonomia do PCCS da Saúde. 

203 
Aprovação de 30 horas a todos os servidores. 
Usuario poderia pedir on line sua consulta (site específico para cada uma) a cada unidade de saúde que frequenta, reduzindo o fluxo de pessoas nas unidades. 

204 
Aprovar às 30 horas semanais aos Técnicos de Farmácia que hoje atende mais de 60 pacientes ao dia cada, em regime de sobrecarga de trabalho, o que vem 
acarretando exaustão profissional e afastamentos por LTS 

205 Aprovar laboratório próprio prótese dentaria 
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206 Aquisição de laser de baixa potência e centralizado no CEO para tratamento de mucosites, aftas, herpes, etc. 

207 Aquisição de prédio próprio, pelo município, para sediar o CTA e o Ambulatório TT, em região central, contendo os espaços e estruturas necessárias aos 
atendimentos das populações vulneráveis, garantindo a acessibilidade ao usuário e a identidade do serviço 

208 Aquisição de viatura exclusiva ao banco de leite, adequada e climatizada para as coletas externas e transporte de leite humano. 

209 
As propostas seriam referentes ao bairro do Jaraguá, pois não temos um posto de saúde, o único mais próximo seria no bairro Santa Edwirges onde não 
temos atendimento médico, temos atendimento somente se for ao Bela vista. 

210 
Assegurar ambiente de trabalho saudável aos servidores que trabalham na dispensação de medicamentos – onde desempenham atividades repetitivas -, com 
cadeiras ergonômicas, computadores, mouses teclados e leitores ópticos compatíveis com a NR17 

211 Assegurar nova sede para o Promai com maior estrutura e melhor acessibilidade 

212 
Assegurar que a verba enviada pelo Ministério da Saúde ao município, decorrente da existência de CEREST implantado em sua RAS, seja garantida para a 
execução das ações de Saúde do Trabalhador no município sede e nos 37 municípios da região de abrangência, de acordo com a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora e com a Portaria da RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador) 

213 
Aumentar a cobertura e a qualidade do pré-natal, atendimento ao parto e puerpério, equipando as maternidades locais, bem como capacitando as equipes 
multiprofissionais 

214 Aumentar o número de ACS nas equipes de saúde da família para desafogar a cobertura 

215 Aumentar o número de computadores para as equipes de Saúde da Família, em especial para a sala dos Agentes de Saúde 

216 Aumentar o quadro de funcionários nas Unidades de assistência Farmacêuticas 

217 
Aumento da margem da contratação (lei da responsabilidade fiscal) para adequação do numero de servidores em todas as categorias. 
Pessoas com disturbios psicológicos sejam atendidas em locais apropriados (específicos com pessoas preparadas para este fim), priorizando o atendimento 
nas upas somente para casos de urgências físicas e não mentais. 

218 
Aumento da quantidade de servidores públicos (medicos; enfermagem dentre outros) para maior agilidade no atendimento além da reposição dos 
aposentados com cargos inexistentes como o de auxiliar de enfermagem. Prorrogação do tempo de vigência dos concursos por mais 2 anos ou até que se 
finde a pandemia. 

219 
Boa tarde. Minha proposta é pra que tenhamos um Posto de Saúde maior na Pousada Esperança ll, pois o nosso nem maca entra.  Outra proposta e colocar 
Fisioterapeuta ou Estagiário nos PSFs Aproveitando a oportunidade a UBS da vila Independência necessita de reparos ou troca do telhado. Há várias 
infiltrações. Notei também a pintura alterada na base da caixa d'água seria ótimo uma manutenção antes que degrade 
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220 Caixa de água maior ou acrescentar uma a mais. Pois não pode faltar água em unidades de saúde nem para os banheiros e nem para higiene das mãos 

221 Capacitar a SMS para a oferta de serviços em Telemedicina, melhorando a atenção e reduzindo a demanda nas unidades 

222 Capacitar às equipes de toda Rede de Saúde Municipal para realizar acolhimento humanizado e resolutivo 

223 Centralizar o CRAS Santa Cândida em área do antigo Hospital Manoel de Abreu 

224 
Chamado a iniciativa privada, de modo a contribuir com a segurança e proteção dos servidores públicos e melhoria no atendimento dos munícipes. Assim 
como se faz com a adoção de praças pela iniciativa privada, fazendo adoção das unidades de saúde para suas melhorias. 

225 Cobertura da área externa lateral da unidade de saúde da família USF Dutra, para melhor acomodação dos usuários. 

226 Colocar divisórias de acrílico nos guichês das unidades de Assistências Farmacêuticas para proteção entre paciente e funcionários 

227 Colocar mais consultórios odontológicos nas USF, UBS, Núcleos de Saúde 

228 
Colocar no estacionamento da UFS Santa Edwiges uma academia ao ar livre, pois o mesmo e muito grande, e também cobertura para os carros, reforma em 
geral. 

229 Colocar vidro em todos os PSFs no Balcão de atendimento por motivo de salivas contaminarem as pessoas que atendem 

230 
Como membro do gestor Conselho Intersindical Municipal de Saúde do Trabalhador - CIMST envio uma proposta. Tornar obrigatória a informação e 
notificação de todos os Acidente de Trabalho (AT) e Doenças Ocupacionais (DO) pelos serviços de saúde através de legislação municipal, estabelecendo 
protocolos e fluxos para sua efetivação. Vanderlei Aparecido de Oliveira. 

231 Conceder a redução da jormada dos auxiliares e tecnicos de consultorio dentario a fim de dar melhor atendimento ao usuario 

232 
Conceder jornada de 30 horas aos tecnico de faramcia. Auxiliares deconsultorio dentario e tcnicos de consultorio dentario devido ao numero exessivo de 
atendimentos 

233 
Constrição ou locação de predio para implantação das farmacias municipais nas regiões norte esul da cidade , devido por serm regioes grandes  , 
messecitando de atendimento especializados 

234 Construção de espaço para Academia da Saúde no terreno da USF Santa Edwirges 

235 Construção de sala de reunião, refeitório para unidade Santa Edwiges 

236 
Construção de um quiosque, no espaço do da USF Santa Edwiges para o desenvolvimento de grupos educativos, lúdicos e atividades com a comunidade. 
Construção de espaço para academia da saúde no terreno da USF Santa Edwiges. 

237 
Construção de uma unidade básica de saúde no Sítio Reunidos de Santa Maria, aproveitando prédio da Associação Rural de Moradores que se encontra 
abandonada, cujo prédio foi doado pelo prefeito IZZO em sua gestão 

238 
Construção de uma Unidade Básica de Saúde que possa atender os usuários que residem nos Sítios Reunidos de Santa Maria, Gabiroba e comunidades rurais 
aos arredores, que precisam se deslocar cerva de 30 km para terem acesso aos serviços de saúde. 
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239 Construção de uma unidade de saúde da família (ESF) para atender o bairro Jaraguá, com no mínimo duas equipes 

240 Construção de uma unidade de Saúde da Família no Jardim Ivone 

241 Construção de uma unidade de saúde no Parque Manchester. 

242 
Construir duas Unidades Básicas de Saúde, sendo uma no Sítios Reunidos de Santa Maria e outra no patrimônio do Rio Verde, cuja unidade mais próxima é 
mais de 30 kilometros.   

243 
Construir uma nova Unidade de Pronto Atendimento nas imediações do Parque São Geraldo ou Gasparini (que atendam aos moradores do Gasparini, Vila São 
Paulo, Pousada da Esperança, Tibiriçá, Vila Garcia e arredores, desafogando o UPA Bela Vista e o UPA Mary Dota 

244 Construir uma nova unidade Ubs ou unidade da família no jardim Ivone. 

245 Contar com profissionais de psicologia nas unidades básica de saúde, para orientações e atendimento. 

246 
Contratação de assistentes sociais para as estratégias saúde da família, que necessitam desse profissional com exclusividade na área de atuação, devido à 
complexidade e vulnerabilidade das áreas de abrangência 

247 
Contratação de empresa especializada em segurança para as unidades de saúde. A fim de garantir não só a preservação patrimonial, assim como a integridade 
física dos trabalhadores. 

248 
Contratação de empresa especializada em segurança para todas as unidades dispensadoras de medicamentos, para resguardar a integridade física dos 
servidores. Nesses serviços especificamente, a negativa de entrega de medicamentos por descumprimento das normas de dispensação, torna alguns dos 
usuários violentos, investindo contra o servidor, que está no cumprimento do seu dever. 

249 Contratação de mais médicos por que está bem escasso 

250 
Contratação de servidores para garantir a efetividade e qualidade no atendimento das populações vulneráveis, no CTA e Ambulatório TT: Médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, agentes de administração, vigilantes e auxiliares de limpeza. Não houve reposição, ante as aposentadorias e 
transferências havidas. Além disso, as demandas são crescentes. 

251 
Contratação de técnicos de nutrição para o serviço de pasteurização de leite humano para o banco de leite, deixando os profissionais de enfermagem 
exclusivamente para atendimentos diretamente as usuárias, aumentando a possibilidade de maior número de atendimentos 

252 
Contratação de vigilantes ou empresa especializada em segurança, para unidades de saúde que realizam dispensação de medicamentos, a fim de manter a 
conservação do patrimônio, a boa funcionalidade do serviço e ainda resguardar a integridade física dos servidores e usuários. 

253 
Contratações de farmacêuticos e técnicos de farmácia para as Unidades de Assistência Farmacêutica - UAF Centro, Geisel, Bela Vista para suprir a falta dos 
mesmos e melhorar no atendimento aos munícipes. 

254 Contratar empresas que ofereçam atendimento de saúde privada complementar ao SUS, como dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e exames 

255 Contratar mais equipes para o CEO reduzindo o tempo de espera para no máximo 90 dias; 
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256 Contratar mais profissionais da saúde 

257 
Contratar ou terceirizar apreensão de animais de grandes portes soltos em rodovias por empresa especializada, com todos os equipamentos de segurança, 
transporte e sinalização durante 24 horas por dia. 

258 
Contratar por meio de OS ou Fundações novos funcionários para equipe de enfermagem da RUE do município para garantir agilidade nos atendimentos e 
garantir a qualidade dos serviços prestados. 

259 Contratar sétimo agente comunitário de saúde para as equipes da saúde da família 

260 Contratar telefonista para as Unidades de Assistências Farmacêuticas 

261 Contratar via concurso publico profissionais de limpeza para todas as unidades de saúde 

262 Construção de unidade de saúde da família no Parque Jaraguá para desafogar o volume de usuários na unidade do Santa Edwiges 

263 Criação da Unidade Saude da Familia Do Parque Jaraguá 

264 Criação de Area Esportiva/Academia Ar Livre No USF Sta Edwiges. 

265 Criação de Ubs/Vila Industrial no Antigo Hospital Manoel de Abreu... 

266 
Criação de uma central de agendamento onde o usuário poderia fazer os agendamentos de consultas, exames de laboratório e outros procedimentos via 
Internet ou via 0800, na qual iria evitar aglomeração nas unidades, acabar com filas da madrugada, melhorando a qualidade do serviço. 

267 Criação de uma unidade central de dispensação de insumos de diabetes e curativos com equipe multidisciplinar. 

268 
Criação e implementação de uma equipe mínima em cada unidade de saúde (UBS / USF) composta por psicólogo (a), assistente social, enfermeiro (a), 
fonoaudiólogo (a), terapeuta ocupacional e pedagogo (a 

269 
Criar cartilha eletrônica e manual com todos os serviços disponíveis para os usuários do SUS de responsabilidade do Município e com os seus devidos horários 
de atendimento. 
Passo a passo para agendamento eletrônico. Calendário anual de vacinação e a idade apropriada. Serviços municipais de cada unidade; 

270 Criar Departamento Municipal de Manutenção Transportes e Equipamentos centralizando todas as manutenções dos serviços municipais existentes; 

271 
Criar mais Farmácias Municipais para redistribuir os atendimentos das farmácias já existentes, melhorando o acesso da população aos medicamentos 
padronizados. 

272 Criar NASF com equipe multidisciplinar 

273 
Criar nova UBS ou um centro de atendimento para moradores do Jardim Marília, Vila Garcia, Jardim TV. Reduzindo assim a grande demanda do posto do 
Jardim Godoi. 

274 
Criar serviço único com equipe multiprofissional para avaliar o paciente e distribuir materiais de curativos e equipamentos para controle diabetes, 
estabelecendo as normas e orientando o usuário, seus familiares e cuidadores, sobre a utilização correta dos insumos e equipamentos 

275 Criar um Plano De Contingenciamento em caso de energia 
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276 
Criar uma lei municipal para retirada de medicamentos somente por moradores ou usuários do SUS de Bauru e proibir a transcrição de medicamentos para 
pacientes atendidos através de convênios médicos ou pacientes particulares em receituários do SUS 

277 Criar uma unidade em um local próprio com administrativo, auxiliar de limpeza, que seja exclusivo para as equipes de Atenção Domiciliar (EMADs e EMAP) 

278 Criar uma USF no Parque Jaraguá. 

279 Da atenção primária à atenção especializada, fortalecimento das redes e serviços de saúde (RAS) referência e contra-referência 

280 Dar o direito dos Agentes de endemias para ligar ao CCZ na hora em que encontrar cavalos, bois e porcos nas ruas 

281 Descaso do UPA Bela Vista na pandemia, pois os atendimentos estão todos misturados, pacientes com suspeita de covid, junto com outros e crianças. 

282 Descentralização da Farmácia da USF Vila São Paulo 

283 Desconto financeiro imediato na conta de energia elétrica para todos os pacientes inclusos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada 

284 
Desenvolver estudo logístico e de impacto financeiro para contratação de serviços de transporte sanitário por km, a fim de atender usuário do Programa 
Tratamento Fora do Domicilio de Bauru. 

285 Desenvolver estratégias nos serviços de ambulatório de saúde mental e caps, a fim de melhorar e diminuir o tempo de espera para esta especialidade. 

286 Desenvolver estratégias para qualificação dos encaminhamentos para a rede especializada do município. 

287 
Desvinculação da Farmácia Judicial da Unidade de Assistência Farmacêutica Centro como forma de prestar este serviço em local adequado, sem interferências 
de outros usuários do serviço, facilitando a atuação do servidor na mesma e evitando confrontos entre os usuários habituais da Unidade, os pacientes com 
mandado judicial e servidores. 

288 Desvincular a categoria enfermagem das outras categorias profissionais 

289 Deveria ter para cada equipe do EMADE um cirurgião dentista para prevenção e atuação das diversas doenças do meio bucal. 

290 
Disponibilizar consultas online na atenção básica em saúde para casos que possam ser atendidos em atendimentos remotos, como por exemplo: retornos 
para levar exames e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Ressaltando que, apesar de terem acesso ao atendimento online, esses pacientes devem 
também fazer consultas presenciais sempre que necessário. 

291 Disponibilizar equipamentos eletrônicos e mobiliários a UBS Tibiriçá conforme sua necessidade de atendimento 

292 Disponibilizar viaturas em todas as UBS, USF, UPAs e outros serviços que atende diretamente ao usuário do SUS; 

293 Educação continuada, para os profissionais da saúde conforme a necessidade identificada por esses, a fim de subsidiar a qualidade da assistência a saúde. 

294 
Efetuar manutenção básica (troca de lâmpadas) na iluminação da UAF Centro, que fica no breu quando tempo está chuvoso, pois o prédio não tem janelas e 
entra pouca luz natural e as lâmpadas estão quase todas queimadas! 

295 
Elaboração de protocolos municipais a fim de gerar maior autonomia para Enfermeiros durante as consultas de Enfermagem e melhorando a assistência 
prestada. 
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296 
Equidade e valorização salarial dos profissionais farmacêuticos, levando em consideração a responsabilidade civil e criminal no ato aquisição, distribuição, 
dispensação e administração das unidades farmacêuticas municipais 

297 Estava no parque Jaraguá 

298 Farmácia do bela vista tenha atendimento 24h 

299 Fazer equipe assistencial a animais junto ao zoonoses a fim de reduzir animais na rua em situação de vulnerabilidade 

300 Fazer pequenos e grandes consertos como troca de lâmpadas onde houver necessidades sem grandes esperas 

301 Fazer um mutirão de vacinação contra covid, sem tanta burocracia para agilizar o atendimento. Se estamos com vacinas represadas vamos agilizar. 

302 
Firmar PPP com Entidades, Universidades, Escolas Técnicas, na área de saúde para atuar nas USF, UBS, UPAs e outros serviços que necessite de estagiários 
monitorados oferecendo serviço de aferição de pressão, teste glicêmico, aferição de temperatura, curativos, vacinação, recepção e preenchimento de 
relatórios oficiais; 

303 Fisioterapeuta e Psicólogo nós PSFs 

304 
Fornecer um profissional qualificado em cada ubs, para agendamento, controle e avaliação dos agendamentos em consultas especializadas e manter os 
protocolos do cross 

305 Fortalecer a Atenção Básica e aplicar medidas de controle e ações para permitirem uma assistência mais integral e resolutiva 

306 Fortalecer a Atenção Básica com a contratação de mais profissionais e a ampliação do horário de atendimento ao usuário SUS 

307 Fortalecer a Atenção Básica e implementar ações que permitam uma maior resolutividade da assistência. 

308 Fortalecer a educação continuada nas unidades de saúde voltadas para o atendimento humanizado 

309 Fortalecer a educação continuada, nas unidades de saúde. 

310 
Fortalecer a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA, realizando a reposição da enfermeira aposentada e auxiliar de enfermagem cedida a 
Secretaria Municipal de Cultura. 

311 Fortalecer a Rede de Atenção a Saúde com ampliação da ESF e inversão do modelo de urgência e emergência 

312 
Fortalecer as políticas públicas e implantar protocolos para curativos realizados nas unidades de saúde, garantindo a entrega dos insumos pelo serviço de 
assistência farmacêutica ou outro e acompanhamento do uso pela equipe de enfermagem, possibilitando tratamento digno e humanizado para o paciente. 

313 Garantia de acesso a psicólogos para terapias individuais nas UBS para toda a população. 

314 Garantir a atenção básica (ESF, Programa de Agentes Comunitários, PACS e unidades básicas de saúde) como porta de entrada do sistema de saúde. 

315 
Garantir a atuação de vigilante (servidor público ou profissional terceirizado) ao longo do horário de expediente do Centro de Testagem e Aconselhamento - 
CTA 
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316 
Garantir a continuidade da informatização da rede de saúde, capacitando servidores e supervisores para a correta utilização dos sistemas de gerenciamento 
de produção dos profissionais de saúde, controle efetivo de estoques, controle de dispensação de medicamentos e insumos de acordo com protocolos pré 
estabelecidos. 

317 Garantir a resolutividade da atenção básica com agendas para demanda espontânea 

318 
Garantir a utilização de verba anual destinada ao Programa Municipal de IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais na aquisição de materiais, capacitações técnicas, 
locação ou reforma de espaço físico e outros aspectos necessários para efetivação qualificada dos serviços prestados. 

319 
Garantir a utilização de verba anual destinada ao Programa Municipal de IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais na aquisição de materiais, capacitações técnicas, 
locação ou reforma de espaço físico e outros aspectos necessários para efetivação qualificada dos serviços prestados. Esses recursos estão no Bloco de 
Educação em Saúde, e devem priorizar ações diretamente ligadas às infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e Hepatites Virais. 

320 
Garantir acesso com disponibilidade de vagas entre unidades de referência, respeitando os protocolos individuais de cada unidade, de forma a prestar um 
atendimento mais humano e diminuir demanda nas Unidades Básicas de Saúde.  Hoje usuário tem que, se encaminhado de uma unidade de referência para 
outra, voltar para a UBS para ser agendado. 

321 
Garantir equipamentos de informática atualizados, em quantidade suficiente ao número de funcionários e da necessidade da rotina de atendimento da 
unidade, possibilitando a participação em eventos, cursos e reuniões on-line, bem como, acesso/controle dos dados dos sistemas de monitoramento. 

322 
Garantir equipamentos de informática em quantidade sufuciente ao número de funcionários e conforme necessidade de rotina de atendimento da unidade 
de saúde, possibilitando a participação de eventos, reuniões e cursos on line. 

323 
Garantir equipe mínima (psicólogo, assistente social, médico endocrinologista, médico clínico, enfermeira e técnico de enfermagem) específica e devidamente 
capacitada para o atendimento no Ambulatório de Assistência a Saúde de Pessoas Travestis e Transexuais de Bauru - CTA 

324 
Garantir que a contratação de novo profissional, solicitada mediante exoneração, aposentadoria ou falecimento do servidor seja realmente direcionada para 
o setor/unidade de saúde de origem, atendendo pedido inicial e não para outro local conforme indicação do gestor. 

325 
Garantir recursos financeiros pela Secretaria Municipal de Saúde para investimento em segurança patrimonial, territorial e pessoal em todos os serviços de 
saúde, através da estruturação ou contratação de profissionais que sejam qualificados em segurança, assegurando que os serviços saúde sejam um local 
capaz de resguardar a integridade física dos servidores e dos usuários. 

326 Implantação de gerador nas unidades  de  saúde 

327 Implantação da unidade de saúde do parque Jaraguá 

328 
Implantação de duas farmácias municipais nas regiões do Mary Dota/Beija Flor (região Norte) e nas regiões Independência/Ipiranga (região Sul), para 
redistribuir os pacientes atendidos nas farmácias já existentes, dando assim um melhor atendimento ao usuário 

329 Implantação de ESF na área rural. 
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330 
Implantação de mais duas farmácias municipais na região do Mary Dota/Beija Flor (região Norte) e nas regiões Independência/Ipiranga (região Sul), para 
distribuir os pacientes atendidos nas farmácias já existentes, dando assim o melhor atendimento ao usuário. 

331 Implantação de rx nas unidades 

332 Implantação de um Centro Comunitário com uma academia e área de lazer ao ar livre no Bairro Santa Edwiges! 

333 Implantação de uma unidade de saúde para atender os moradores do bairro Jaraguá 

334 
Implantação de uma unidade hospitalar de média complexidade com gestão e financiamento municipal. Desafogando as UPAS e permitindo o apoio aos 
pacientes da rede básica de saúde, que necessitam de internação. São necessários aproximadamente 100 leitos nesses moldes, equivalentes as Santas Casas 
presentes nos municípios da região, e que contribuem para a melhor resolutividade dos SUS. 

335 Implantação de uma USF no Parque Jaraguá 

336 
Implantação integral de assistência farmacêutica, com a abertura das farmácias regionalizadas nas regiões que necessitam do serviço. Assegurando ações que 
promovam a humanização do atendimento, condições de trabalho para os servidores e infraestrutura adequada para atendimento ao paciente 

337 
Implantar a Central de Dispensação de Insumos com equipe multidisciplinar para atuação junto ao Programa Remédio em Casa a fim de racionalizar e 
controlar estoques de forma a evitar desperdícios por parte dos usuários destes serviços e desafogar das Unidades Básicas em relação à entrega de insumos 
que teriam protocolo de dispensação. 

338 
Implantar ações de promoção de saúde (vacinação, campanhas, palestras, consultas médicas) na comunidade rural de Bauru, pertencente ao bairro Gabiroba, 
Sítios Reunidos de Santa Maria, Barra Grande e Rio Verde cujos moradores precisam se deslocar e não possuem meios de locomoção para terem acesso aos 
serviços de saúde. 

339 Implantar e aperfeiçoar a rede de internet em todas as unidades de saúde. 

340 
Implantar nas Unidades de maior demanda a instalação de serviço de senha e painel eletrônico, com projeção visual e auditiva da chamada para consultas e 
atendimentos 

341 Implantar serviço de Endoscopia municipal 

342 Implementar ações do Ambulatório Municipal de Transexual de Bauru 

343 Implementar ações do Ambulatório Municipal Transexual de Bauru no CTA. 

344 
Implementar e fortalecer as ações de saúde mental - em nível de atendimento, acompanhamento, monitoramento e reabilitação na Atenção Primária, com 
atuação de equipes multidisciplinares, considerando os severos impactos da pandemia na saúde mental direta dos infectados e dos familiares enlutados. 

345 
Implementar serviço de aconselhamento, tratamento e acompanhamento de Paciente Obesos / Cirurgias Bariátricas com fim de iniciar pactuação, fluxo e 
tratamento para pacientes obesos e que necessitam de cirurgias bariátricas e plásticas reparadoras, fluxo hoje inexistente no município. Implementar esse 
serviço junto às especialidades de Endocrinologia, Cirurgia Geral, Nutrição, Psicologia, Cirurgia Plástica e outras especialidades necessárias para esse fim. 
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346 Implementar uma academia da saúde no terreno da USF Santa Edwirges. 

347 
Implemento na oferta de cursos de capacitação e incentivo para pós graduação nas áreas de atuação dos profissionais de saúde municipais, que trabalham 
com a saúde da Mulher e apoio a mulher em situação de violência. 

348 Incluir a contratação de mais Técnicos em Farmácia para desafogar os que já ocupam esse cargo 

349 
Incluir projetos principalmente com a colaboração e ajuda de todos para reuso e melhor utilização de materiais recicláveis em todas as unidades podemos 
fazer muito mais. Principalmente para os projetos de castração de animais na cidade. 

350 
Incluir um profissional regulador da Central de Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde nas unidades de Urgência e Emergência para 
encaminhamento correto dos usuários assistidos aos feriados e finais de semana, considerando que a Central de Agendamento segue o horário de 
funcionamento da sede da SMS 

351 
INCLUIR: - Aprovar às 30 horas semanais aos Técnicos de Farmácia que hoje atende mais de 60 pacientes ao dia cada, em regime de sobrecarga de trabalho, o 
que vem acarretando exaustão profissional e afastamentos por LTS 

352 
INCLUIR: - Contratação de empresa especializada em segurança para todas as Unidades dispensadoras de medicamentos, para resguardar a integridade física 
dos servidores. Nesses serviços especificamente, a negativa de entrega de medicamentos por descumprimento das normas de dispensação, torna alguns dos 
usuários violentos, investindo contra o servidor, que está no cumprimento do seu dever. 

353 INCLUIR: - Rever anualmente a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), adequando a relação com o orçamento previsto para o ano. 

354 
INCLUIR: Aprovar às 30 horas semanais aos Técnicos de Farmácia que hoje atende mais de 60 pacientes ao dia cada, em regime de sobrecarga de trabalho, o 
que vem acarretando exaustão profissional e afastamentos por LTS 

355 
Informar à população, pelos meios de comunicação quanto aos direitos e deveres do cidadão, a organização dos serviços de saúde e meios de acesso, 
incentivando o uso consciente e a defesa do SUS 

356 Informatização total do CAPS II Monsenhor Claro 

357 Instalação de sistema de senhas eletrônicas na Unidade de Assistência Farmacêutica Bela Vista, a fim de otimizar o tempo de espera dos usuários 

358 Instaurar fóruns nos âmbitos municipais para a proposição de estratégias de fortalecimento da rede assistencial, com ênfase às ações da Atenção Básica 

359 
Internet (rede) para saúde mental (CAPS II) para que possamos agilizar o atendimento ao usuário e contribuir para todas às informações necessárias ao 
sistema de saúde. 

360 Investimento em recursos humanos (Psicólogos 30 h) para pacientes com distúrbios mentais leves, não captados pelo CAPS. 

361 Investir na atenção primária de qualidade 

362 Laboratório de prótese para o CEO 

363 Lutar pela defesa do SUS, garantindo a assistência gratuita à saúde, e que o setor privado seja contratado de forma complementar 

364 Mais agilidade p/as solicitações dos pedidos da Unidade do Promai e demais Unidades da rede 

365 Mais rapidez p/o atendimento p/pessoas com transtornos emocionais... 
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366 
Mais vagas de endoscopia, US transvaginal, ecocardiograma, US joelhos e ombros, cardiologia infantil, ortopedia infantil, neuro reabilitação intelectual na 
APAE Bauru, 

367 Manter a pintura/manutenção predial no mínimo anualmente das UBS, UPA, PS, USF 

368 Manter equipes de limpeza e conservação nas UBS e UPAs, em sistema de rodizio 

369 
Manter os consultórios Odontológicos nas EMEIs acho muito importante a parte de atendimento para as crianças (de 1, 8 meses a 5 anos) é um trabalho lindo 
quanto no tratamento clínico e preventivo. Isso me entristece muito em ver os consultórios Odontológicos nas EMEIs e Escolas perdendo essa conquista de 
muitos diretores 

370 Manutenção das unidades 

371 
Manutenção do ar condicionado nas unidades de assistência farmacêutica, visando o adequado armazenamento dos medicamentos e proporcionando um 
clima agradável para funcionários e usuários 

372 Manutenção interna nas USF 

373 Manutenção preventiva de equipamentos médico odontológicos 

374 Matriciamento de ginecologia obstetrícia nas Esf 

375 Matriciamento in loco para as especialidades com os casos pontuais, voltado aos profissionais das estratégias da família 

376 Melhor atendimento aos pacientes com diabetes do município 

377 Melhorar estrutura física das unidades de saúde (pinturas, mais salas, novos computadores, ar condicionado 

378 Melhorar nos EPIs dando assim uma melhoria da assistência ao paciente. 

379 Mudança do Posto de Saúde da Falcão (funcionando hoje no hospital Manoel de Abreu) para antiga instalação da delegacia de Policia na Rua Daniel Pacífico 

380 Nova ESF no Parque Jaraguá 

381 Novo prédio com mais equipes para atender a população adstrita, Piquete 1 e 2. 

382 
O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde deverá fazer cumprir as normas regulamentadoras do Ministério da Saúde e do Trabalho e SESMT que 
estabelecem programas de prevenção à saúde do trabalhador (infraestrutura, equipamentos, ergonomia, saúde em geral), atendendo a NR. 

383 Oferecer a insalubridade dos funcionários de no grau máximo que estão atendendo a sentinelas e a Urgências e emergências 

384 Oferecer cursos de aperfeiçoamento permanente de acordo com a categoria 

385 Oferecer serviços para a comunidade rural (vacinação, atendimento médico, enfermagem, psicólogos, vacinação de animais) 

386 
Otimizar fluxo de pacientes de saúde mental na Atenção Primária através do matriciamento visando suprir a demanda e agir de acordo com a legislação para 
atendimento dos casos leves e moderados. 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

 

 

Comissão de Relatoria da IX Conferência Municipal de Saúde - Conselho Municipal de Saúde de Bauru - Secretaria Municipal de Saúde   Página 17 

 

387 Outra proposta é a ampliação de equipes de Saúde da Família no município de Bauru. 

388 
Para a proposta nº 2, sugestão: Contratação de vigilantes para proteção da população, dos servidores e do patrimônio nas unidades de saúde de grande fluxo 
de pacientes. 

389 
Para a proposta nº 3, sugestão: Aquisição e Instalação de equipamentos que mantenham em funcionamento os refrigeradores de medicamentos termolábeis, 
insulinas e vacinas durante os períodos de falta de energia por conta das manutenções na rede elétrica, temporais, durante incidentes na madrugada e finais 
de semana. 

390 Precisamos de segurança nas USF e UBS 

391 Precisamos muito de psiquiatra na rede pública com urgência 

392 Propor que aumente ou faça um Posto de Saúde maior que possa entrar maçã e contratar mais uma equipe e Fisioterapeuta 

393 
Proposta 10: Disponibilizar cursos e palestras de atualização aos profissionais Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia e também aos usuários sobre o uso 
racional de medicamentos, entre outros. 

394 
Proposta 104 - Alterar para: Contratar para todas as unidades de saúde, incluindo as de Assistência Farmacêutica, profissionais para o atendimento telefônico 
o que resultaria em redução do fluxo de usuários às unidades bem como de reclamações. 

395 
Proposta 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 e também na Assistência Farmacêutica com 
Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia. 

396 
Proposta 2: Contratação de vigilantes ou empresa especializada em segurança – para as Unidades de Saúde e também para as que realizam dispensação de 
medicamentos – com a finalidade de manter a conservação do patrimônio, o bom funcionamento do serviço e ainda resguardar a integridade física dos 
servidores e usuários. 

397 Proposta de ampliar ou fazer um novo Posto de Saúde da Pousada Esperança ll 

398 Proposta de colocar vidro no balcão de atendimento em todos os PSFs por que correm perigo em todos os sentidos 

399 Proposta para Médico da Família em Área Rural para idosos acima dos 70 anos e deficientes 

400 

Quanto proposta nº 10, sugestão alterar ou incluir: Campanha educativa sobre a retirada consciente de medicamentos, pois mesmo com um sistema 
informatizado, com o controle no fornecimento de medicamentos à população, a entrega de medicamentos e insumos a terceiros, como vizinhos, familiares e 
amigos, geram muitas dúvidas, demora no entendimento e até desperdícios de materiais fornecidos. E também orientar sobre o descarte apropriado dos 
medicamentos vencidos 

401 
Quanto à proposta nº14, sugestão de incluir às demais necessidades de servidores: Contratação de profissionais técnicos de farmácia, farmacêuticos, agentes 
administrativos e de serventes de limpeza para as unidades de dispensação de medicamentos, a fim de reduzir o tempo de espera da população. 

402 
Que a assistência farmacêutica realmente faça um trabalho de assistência ao paciente principalmente aos que tem mais dificuldade em manter e realizar o 
tratamento que o EMAD tenha um profissional da farmácia para auxiliar nesse procedimento diretamente com o paciente, entendendo a dificuldade de cada 
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um. 

403 Que o município tenha serviços de atendimentos em geral informatizados, acesso para todos com qualidade. 

404 Que os profissionais da saúde técnicos de farmácia e os demais que ainda não tiveram às 30h aprovadas tenham essa igualdade de direito. 

405 
Que se faça a quimioterapia em nossa cidade, pois fui remanejada para Jau e se torna muito cansativo, pois temos que sair de casa por volta das 17h30min e 
chegamos por volta da meia noite, sendo que o procedimento dura cerca de dez a quinze minutos. 
Tem pessoas idosas e debilitadas e isso precisa ser corrigido. 

406 Que se instale academia ao ar livre em praças nas laterais da Av. Elias Miguel Maluf (Vila Dutra)... 

407 Que seja ampliado a todas as unidades. 

408 
Que seja criado um projeto de lei e seja enviado à Câmara Municipal de Bauru garantindo que qualquer prefeito ou secretário de saúde que assumir o 
mandato mantém a informatização em saúde após a sua implantação 

409 
Readequação das equipes odontológicas e não contratações de mais profissionais, muitos estão ociosos porque eram de escolas e outros cumprindo jornadas 
reduzidas, com desejo de aumentá-las 

410 
Readequação do horário de atendimento da Unidade de Assistência Farmacêutica Bela Vista aos finais de semana, a fim de otimizar o atendimento da 
população no período da manhã e contingenciar os gastos com pagamento de horas extras aos sábados à tarde, onde a média de atendimentos cai 
abruptamente em 60% da demanda. 

411 
Readequação do PCCS da saúde, desvinculando o profissional Enfermeiro (n. Superior) dos demais profissionais de saúde de nível superior e instituindo uma 
categoria apenas para a ENFERMAGEM. Com reajuste salarial para toda equipe e adequação de número de RH. 

412 Reciclagem de todos os profissionais da saúde atuantes ou não e equipes. 

413 
Redução da carga horária dos técnicos em farmácia para 30hrs/semanais, equiparando aos demais técnicos em saúde, tendo em vista que a rotina de trabalho 
desses profissionais é muita exaustiva, proporcionando a esses profissionais melhor qualidade de vida visando um melhor atendimento aos usuários. 

414 
Redução de carga horária de trabalho de 40 hs para 30 horas para profissional da saúde Atendente de consultório Odontológico e técnica de higiene bucal, 
Agentes saúde e técnico de farmácia. 

415 Reforma da unidade básica do parque vista alegre, aumentando consultórios, reforma da recepção e melhor divisão. 

416 Reforma da unidade Santa Edwiges 

417 
Reforma das unidades de saúde existentes, ampliação das mesmas quando possível o aumento ou construção de uma nova unidade de saúde nos locais que 
não houver condições de ampliação. Exemplo: USF Nove de Julho. 

418 Reforma e adaptação de acordo com as normas técnicas da sala odontológica da USF Santa Edwirges 
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419 Reforma e revitalização do prédio da USF Santa Edwirges, com instalação de sistema de ar condicionado 

420 Reforma no prédio da unidade USF 9 de Julho (pois a estrutura não está lastimável e dificulta o atendimento à população)  

421 Reforma total da unidade, sendo fechada e alugada uma para atendimento até término da reforma total 

422 Reforma urgente da praça, retirando escadas e construindo rampas melhorar acesso dos veículos como samu e do transporte de idosos 

423 Reformar da unidade Nove de Julho. 

424 Reformar toda a unidade, pois está em estado predatório. 

425 
Reposição e ampliação das equipes de assistência farmacêutica a fim de alcançar de forma adequada a excelência na Atenção Farmacêutica contribuindo com 
a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população de acordo com a demanda crescente neste setor. 

426 
Rever o plano de trabalho dos Agentes de Combate as endemias, reestruturando as suas responsabilidades, integrando as equipes da atenção básica como 
previsto na PNAB 

427 Revitalização da ESF Santa Edwiges 

428 
Revitalização do prédio da USF Santa Edwirges com a instalação de um sistema ar condicionado na unidade e reforma/adaptação de acordo com as normas 
técnicas da sala odontológica. Bem como a construção de um quiosque/espaço no terreno da USF Santa Edwirges para o desenvolvimento de grupos 
educativos, lúdicos e atividades com a comunidade 

429 Revitalização do prédio da USF Santa Edwirges e instalação de um sistema de ar condicionado na unidade 

430 Seguranças especializados em proteção da equipe de profissionais que trabalham na linha de frente 

431 
Sistematizar de forma transparente o estoque existente no almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde e criar protocolo de destinação conforme a 
necessidade de qualquer uma das Unidades de Saúde sem vínculo com a compra de origem. Colocar no site da prefeitura, na Secretária de Saúde, o estoque 
disponível de todos os produtos disponíveis no almoxarifado; 

432 Sou super a favor da contratação de psicólogo para as unidas de saúde 

433 
Sugere-se a título de colaboração que o SUS tenha um setor específico de Comunicação Social com profissionais devidamente habilitados nessa área. Uma vez 
que busca-se qualidade nos diferentes aspectos da área de saúde, a comunicação deve ser priorizada com o intuito de facilitar os diferentes processos, bem 
como para ser "porta voz" do SUS perante a comunidade 

434 Ter a possibilidade de agendar consultar em UBS por telefone ou site ou e-mail, para, assim, evitar a ida até o local só para marcar consulta 

435 
Ter cursos para profissionais da saúde que tenha amor ao próximo, para fazer um acolhimento humanizado, tratar o paciente como queira ser tratado. Obs. 
todos pacientes o mais difícil que seja o profissional da saúde tem que tratar com o máximo de respeito e carinho. ( Trate o paciente como queira ser 
tratado!!!) 
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436 Ter maior acessibilidade a serviços odontológicos pelos SUS sem morosidade. 

437 Terceirização do trabalho de manutenção dos serviços de saúde para ampliação da qualidade das atividades prestadas 

438 Terceirização do trabalho de manutenção dos serviços de saúde para ampliação da qualidade das atividades prestadas. 

439 Terceirizar o serviço de limpeza das unidades de saúde 

440 Tratamento ortodôntico para crianças e adolescente em casos específicos direto na UBS e USF 

441 Unidade saúde da família no bairro Jaraguá 

442 Usar equipe própria para manutenção e recuperação. 

443 Valorização da enfermagem 

444 Valorização salarial e humanitária do servidor, propondo aposentadoria aos que não conseguem exercer sua função (atestado há mais de 2 anos). 

445 
Viabilizar a construção de Unidade de Estratégia saúde da família na Região do bairro Jardim Ivone, considerando a alta vulnerabilidade social do bairro, 
podendo abranger os bairros quinta da bela Olinda e o novo bairro Vida Nova Bauru. 

446 
Viabilizar a possibilidade de manter sintonia com ações praticadas com êxito em outros municípios brasileiros, para efetivamente ser analisadas e também 
implementadas em Bauru. 

447 Vigilância na UBS Santa Edwiges 

448 Voltar a atender consultas de rotina 

449 Voltar com as visitas referentes à dengue. 
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PROPOSTAS EXCLUÍDAS  MOTIVO DA EXCLUSÃO 

1 1. Criação de serviço para seguimento, se necessário, após a alta dos centros especializados em reabilitação. Proposta Repetida 154 

2 
10) Implantar estratégias de reabilitação profissional previstas na portaria 3088/2011 e iniciativas de geração de 
trabalho, renda, empreendimentos e cooperativas sociais 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

3 

10. Implementar ferramentas norteadoras e protocolos de dispensação de insumos e medicamentos fornecidos pelo 
SUS, garantindo informações, identificação de falhas na programação, aquisição, logística de distribuição e orientação de 
procedimentos para acesso ao elenco de competência Estadual, com divulgação no portal de transparência e orientação 
aos munícipes. 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

4 11) Atendimento em geral, bem como a pacientes em crise/surto psiquiátrico e dependentes de substâncias psicoativas 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

5 11. Garantir o atendimento humanizado na rede municipal de saúde, por meio de capacitações e educação permanente. 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

6 
12) Garantir a implantação e permanência do programa de contraceptivo implantável às usuárias de substâncias 
psicoativas 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

7 
12. Ampliar o quadro de profissionais da Policlínica com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, 
atuando em programas de educação e prevenção em saúde, com matriciamento da Atenção Primária em Saúde. 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

8 
13) Garantir a implantação de campanhas educativas aos usuários do SUS para conhecimento e direcionamento 
adequado aos serviços de saúde de acordo com a demanda 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

9 
13. Implantar hortas comunitárias em parceria com a SEBES, coordenadas por nutricionistas, terapeutas ocupacionais e 
assistentes sociais, para utilização como estratégia terapêutica 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

10 
14. Implantar / ampliar e apoiar as artes, esportes e terapias integrativas nos Centros de Reabilitação para pessoas com 
deficiências, saúde mental e usuários de substâncias psicoativas. 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

11 
15. Implementar ações intra e inter setoriais com associações e projetos de apoio para familiares e pacientes com 
diabetes, colostomizados, renais crônicos, oncológicos, entre outras necessidades com enfoque na estimulação 
cognitiva, motora e psicossocial. 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 
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12 
16. Habilitar serviços de reabilitação específicos para áreas de ortopedia (pós cirúrgicos, trauma e dores crônicas), 
urologia, pélvica e cardiorrespiratória 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

13 
17. Implantar campanhas de saúde alimentar nas escolas com adoção das mesmas práticas nas merendas 
disponibilizadas. 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

14 
2. Garantir capacitação da rede de saúde para atenção às pessoas com deficiência, bem como para desenvolvimento de 
ações de prevenção às deficiências. 

Proposta Repetida 158 

15 
3. Garantir divulgação e orientação aos profissionais que atuam na rede de saúde e à comunidade referente a direitos 
aos benefícios previstos em legislação específica. (Ex. liberação espessante, fraldas, pomadas, dietas alimentares, leite, 
insumos). 

Proposta Repetida 162 

16 30 horas para técnicos em farmácia Proposta Repetida 163 

17 30 horas técnico em farmacia Proposta Repetida 163 

18 30 horas técnicos de farmácia Proposta Repetida 163 

19 30 horas técnicos em farmacia Proposta Repetida 163 

20 
4. Implementar, na Atenção Primária à Saúde, o programa de planejamento familiar, especialmente junto aos 
adolescentes, incluindo as formas contraceptivas, garantindo o acesso aos insumos necessários. 

Proposta Repetida 165 

21 5) Garantir a criação da equipe mínima nas UBS para atendimento de demandas psiquiátricas 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

22 
5. Implementar ações de prevenção, identificação e enfrentamento à violência e abuso sexual de crianças e 
adolescentes, por meio de informação, capacitação e campanhas na Rede Escolar e de Atenção à Saúde, 
instrumentalizando crianças e adolescentes, profissionais, pais e cuidadores acerca do tema. 

Proposta Repetida 166 

23 
6) Promover ações de integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde visando à identificação e o atendimento 
das necessidades relacionadas à saúde mental 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 
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24 
7) Fortalecer o trabalho de serviços de saúde mental por meio de supervisão institucional, articulação intersetorial e 
educação permanente aos profissionais da saúde 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

25 
7. Garantir educação permanente na Rede de Atenção à Saúde e disseminação de informação sobre atendimentos 
realizados pela rede CER em Bauru, englobando todas as deficiências. 

Proposta Repetida 167 

26 
8) Garantir apoio municipal, estadual e federal para o credenciamento de todos os serviços de saúde mental do 
município 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

27 
8. Disponibilizar formas de transporte gratuito a todos os usuários e seus acompanhantes, que necessitarem, para 
atendimento, exames e/ou tratamento de saúde, garantindo articulação da responsabilidade entre as Secretarias 
Municipais, independente da origem do encaminhamento 

Proposta Repetida 170 

28 9) Garantir o não retrocesso da saúde psiquiátrica e o fortalecimento do cumprimento das ações previstas na lei 10.126. 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

29 
9. Ampliar a Estratégia Saúde da Família, implantando novas equipes nos demais territórios do município, garantindo 
acesso e resolutividade na Atenção Primária à Saúde, invertendo o modelo hoje centrado na Urgência e Emergência. 

Proposta Repetida 172 

30 Ampliação da USF Nove de Julho/ Fortunato Proposta Repetida 182 

31 Ampliação e reestruturação do espaço físico da Unidade Parque Vista Alegre para melhor acomodação dos usuários. Proposta Repetida 184 

32 Ampliar equipes de estratégia saúde da família em áreas vulneráveis Proposta Repetida 194 

33 Ampliar equipes de saúde da família e saúde bucal Proposta Repetida 195 

34 Ampliar equipes para cobertura dos bairros que não foram contemplados pela USF vila Dutra. Proposta Repetida 186 

35 Ampliar equipes para cobertura dos bairros que não foram contemplados pela USF Dutra. Proposta Repetida 186 

36 Ampliar equipes para cobertura dos bairros que não foram contemplados pela USF Vila Dutra Proposta Repetida 186 
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37 
Aprovação ao direito às 30 horas aos cargos de técnicos de farmácia, auxiliares e técnicos de saúde bucal e agente de 
saneamento, conforme a deliberação da 4ª conferência de saúde dos trabalhadores e a organização internacional do 
trabalho. 

Proposta Repetida 201 

38 
Aprovação ao direito às 30 horas aos cargos de técnicos de farmácia, auxiliares e técnicos de saúde bucal e agente de 
saneamento, conforme a deliberação da 4ª conferência de saúde dos trabalhadores e a organização internacional do 
trabalho. 

Proposta Repetida 201 

39 
Aquisição de prédio próprio, pelo município, para sediar o CTA e o Ambulatório TT, em região central, contendo os 
espaços e estruturas necessárias aos atendimentos das populações vulneráveis, garantindo a acessibilidade ao usuário e 
a identidade do serviço 

Proposta Repetida 207 

40 
Aquisição de prédio próprio, pelo município, para sediar o CTA e o Ambulatório TT, em região central, contendo os 
espaços e estruturas necessárias aos atendimentos das populações vulneráveis, garantindo a acessibilidade ao usuário e 
a identidade do serviço 

Proposta Repetida 207 

41 
Aquisição de prédio próprio, pelo município, para sediar o CTA e o Ambulatório TT, em região central, contendo os 
espaços e estruturas necessárias aos atendimentos das populações vulneráveis, garantindo a acessibilidade ao usuário e 
a identidade do serviço 

Proposta Repetida 207 

42 
Assegurar ambiente de trabalho saudável aos servidores que trabalham na dispensação de medicamentos – onde 
desempenham atividades repetitivas -, com cadeiras ergonômicas, computadores, mouses teclados e leitores ópticos 
compatíveis com a NR17 

Proposta Repetida 210 

43 
Assegurar ambiente de trabalho saudável aos servidores que trabalham na dispensação de medicamentos – onde 
desempenham atividades repetitivas -, com cadeiras ergonômicas, computadores, mouses teclados e leitores ópticos 
compatíveis com a NR17 

Proposta Repetida 210 

44 
Assegurar ambiente de trabalho saudável aos servidores que trabalham na dispensação de medicamentos – onde 
desempenham atividades repetitivas -, com cadeiras ergonômicas, computadores, mouses teclados e leitores ópticos 
compatíveis com a NR17 

Proposta Repetida 210 

45 
Assegurar ambiente de trabalho saudável aos servidores que trabalham na dispensação de medicamentos – onde 
desempenham atividades repetitivas -, com cadeiras ergonômicas, computadores, mouses teclados e leitores ópticos 
compatíveis com a NR17 

Proposta Repetida 210 

46 
Assegurar ambiente de trabalho saudável aos servidores que trabalham na dispensação de medicamentos, onde de 
desempenham atividades repetitivas, com cadeiras ergonômicas, computadores, mouses, teclados e leitores ópticos 
compatíveis com a NR17. 

Proposta Repetida 210 
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47 

Assegurar que a verba enviada pelo Ministério da Saúde ao município, decorrente da existência de CEREST implantado 
em sua RAS, seja garantida para a execução das ações de Saúde do Trabalhador no município sede e nos 37 municípios 
da região de abrangência, de acordo com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e com a 
Portaria da RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador) 

Proposta Repetida 212 

48 
Chamado a iniciativa privada, de modo a contribuir com a segurança e proteção dos servidores públicos e melhoria no 
atendimento dos munícipes. Assim como se faz com a adoção de praças pela iniciativa privada, fazendo adoção das 
unidades de saúde para suas melhorias. 

Proposta Repetida 224 

49 
Chamado a iniciativa privada, de modo a contribuir com a segurança e proteção dos servidores públicos e melhoria no 
atendimento dos munícipes. Assim como se faz com a adoção de praças pela iniciativa privada, fazendo adoção das 
unidades de saúde para suas melhorias. 

Proposta Repetida 224 

50 
Chamado a iniciativa privada, de modo a contribuir com a segurança e proteção dos servidores públicos e melhoria no 
atendimento dos munícipes. Assim como se faz com a adoção de praças pela iniciativa privada, fazendo adoção das 
unidades de saúde para suas melhorias. 

Proposta Repetida 224 

51 Cobertura da área externa lateral da unidade da usf Dutra, para melhor acomodação dos usuários. Proposta Repetida 225 

52 Cobertura da área externa lateral da unidade das USF Dutra, para melhor acomodação dos usuários. Proposta Repetida 225 

53 Cobertura da área externa lateral da unidade de saúde da família USF Dutra, para melhor acomodação dos usuários. Proposta Repetida 225 

54 Cobertura da área externa lateral da unidade USF Dutra,para melhor acomodação dos usuários. Proposta Repetida 225 

55 

Contratação de servidores para garantir a efetividade e qualidade no atendimento das populações vulneráveis, no CTA e 
Ambulatório TT: Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, agentes de administração, vigilantes e auxiliares 
de limpeza. Não houve reposição, ante as aposentadorias e transferências havidas. Além disso, as demandas são 
crescentes. 

Proposta Repetida 250 

56 

Contratação de servidores para garantir a efetividade e qualidade no atendimento das populações vulneráveis, no CTA e 
Ambulatório TT: Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, agentes de administração, vigilantes e auxiliares 
de limpeza. Não houve reposição, ante as aposentadorias e transferências havidas. Além disso, as demandas são 
crescentes. 

Proposta Repetida 250 
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57 

Contratação de servidores para garantir a efetividade e qualidade no atendimento das populações vulneráveis, no CTA e 
Ambulatório TT: Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, agentes de administração, vigilantes e auxiliares 
de limpeza. Não houve reposição, ante as aposentadorias e transferências havidas. Além disso, as demandas são 
crescentes. 

Proposta Repetida 250 

58 
Contratações de farmacêuticos e tec. de farmácia para as Unidades de Assistência Farmacêutica - U.A.F.  Centro, Geisel e 
Bela Vista para suprir a falta do mesmos e memória no atendimento aos munícipes 

Proposta Repetida 253 

59 
Contratações de farmacêuticos e tec. de farmácia para as Unidades de Assistência Farmacêutica - U.A.F.  Centro, Geisel e 
Bela Vista para suprir a falta dos mesmos e memória no atendimento aos munícipes 

Proposta Repetida 253 

60 
Contratações de farmacêuticos e tec. de farmácia para as Unidades de Assistência Farmacêutica - U.A.F. Centro, Geisel e 
Bela Vista para suprir a falta dos mesmos e memória no atendimento aos munícipes. 

Proposta Repetida 253 

61 Contratar mais proficionais da saudade  Proposta Repetida 256 

62 
Equidade e valorização salarial dos profissionais farmacêuticos, levando em consideração a responsabilidade civil e 
criminal no ato aquisição, distribuição, dispensação e administração da unidades farmacêuticas municipais. 

Proposta Repetida 296 

63 Fortalecer a educação continuada nas unidades de saúde, voltado para o atendimento humanizado Proposta Repetida 308 

64 
Fortalecer a equipe do centro de testagem e aconselhamento (CTA) realizando a reposição da enfermeira aposentada e 
auxiliar de enfermagem cedida para a Secretaria Municipal de Cultura 

Proposta Repetida 310 

65 Fortalecer educação continuada nas unidade de saúde, voltado para o atendimento humanizado. Proposta Repetida 308 

66 Fortalecer educação continuada nas unidades da saúde voltado para atendimento humanizado Proposta Repetida 308 

67 
Garantir a atuação de vigilante ( servidor público ou terceirizado) ao longo do harário de expediente do centro de 
testagem e aconselhamento (CTA) 

Proposta Repetida 315 

68 
Garantir a atuação de vigilante (servidor público ou profissional terceirizado) ao longo do horário de expediente do 
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 

Proposta Repetida 315 
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69 
Garantir a atuação de vigilante (servidor público ou profissional terceirizado) ao longo do horário de expediente do 
centro de testagem e aconselhamento (CTA). 

Proposta Repetida 315 

70 
Garantir a utilização de verba anual destinada ao Programa Municipal de IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais na aquisição de 
materiais, capacitações técnicas,  locação ou reforma de espaço físico e outros aspectos necessários para efetivação 
qualificada dos serviços prestados 

Proposta Repetida 318 

71 
Garantir equipamento de informática atualizados em quantidade suficiente ao número de funcionários, e necessidade 
da rotina de atendimento da unidade de saúde, possibilitando a participação de eventos/reunião on line, inserções e 
monitorado de dados em sistemas monitoriais. 

Proposta Repetida 321 

72 
Garantir equipamentos de informática atualizados, em quantidade suficiente ao número de funcionários, e necessidade 
da rotina de atendimento da Unidade de Saúde, possibilitando a participação de eventos/reuniões on-line, inserção e 
monitoramento de dados em sistemas de saúde e/ou ministeriais. 

Proposta Repetida 321 

73 Implementar ações do Ambulatório Municipal Transexual de Bauru no CTA. Proposta Repetida 343 

74 Matriciamento in loco para as especialidades com os casos pontuais, voltado aos profissionais da ESF Proposta Repetida 375 

75 Matriciamento in loco para especialidade com casos pontuais , para profissionais das estratégias da família Proposta Repetida 375 

76 Matriciamento in loco para especialidades com os casos pontuais, para os profissionais da estratégica da saúde Proposta Repetida 375 

77 Reforma e adaptação de acordo com as normas técnicas da sala de odonto da USF Santa Edwirges Proposta Repetida 418 

78 Valorização  da enfermagem Proposta Repetida 443 

79 Valorização da enfermagem Proposta Repetida 443 

80 Valorização da enfermagem Proposta Repetida 443 
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81 Valorização da enfermagem Proposta Repetida 443 

82 
Viabilizar a construção de Unidade de Estratégia saúde da família na Região do bairro Jardim Ivone, considerando a alta 
vulnerabilidade social do bairro, podendo abranger os bairros quinta da bela Olinda e o novo bairro Vida Nova Bauru 

Proposta Repetida 445 

83 
Viabilizar a construção de Unidade de Estratégia saúde da família na Região do bairro Jardim Ivone, considerando a alta 
vulnerabilidade social do bairro, podendo abranger os bairros quinta da bela Olinda e o novo bairro Vida Nova Bauru 

Proposta Repetida 445 

84 
Viabilizar a construção de Unidade de Estratégia saúde da família na Região do bairro Jardim Ivone, considerando a alta 
vulnerabilidade social do bairro, podendo abranger os bairros quinta da bela Olinda e o novo bairro Vida Nova Bauru. 

Proposta Repetida 445 

85 
Viabilizar a construção de Unidade de Estratégia saúde da família na Região do bairro Jardim Ivone, considerando a alta 
vulnerabilidade social do bairro, podendo abranger os bairros quinta da bela Olinda e o novo bairro Vida Nova Bauru. 

Proposta Repetida 445 

86 
Ampliar o serviço protocolado na Atenção Básica para o atendimento odontológico, com maior resolutividade sem 
precisar de encaminhamento para o CEO 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

87 Firmar PPP com Universidades que tem cursos na área de odontologia para desafogar a Atenção Básica CEO; 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

88 Aumentar o número de equipes de atendimento no PROMAI 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

89 
Separar o pronto atendimento geriátrico de outras idades. O idoso precisa sentar ou deitar, não pode ficar por horas 
aguardando o atendimento em pé 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

90 Separar o Pronto Atendimento Psiquiátrico das demais UPAs 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

91 Separar Unidade para testagem de COVID desafogando as UPAs 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

92 Trazer ginecologista e pediatra para a Atenção Básica 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

93 Ampliar horário de atendimento nós serviços de Atenção Básica 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

 

 

Comissão de Relatoria da IX Conferência Municipal de Saúde - Conselho Municipal de Saúde de Bauru - Secretaria Municipal de Saúde   Página 29 

 

94 Ampliar horário de atendimento das farmácias do Município e abrir nós finais de semana e feriados 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

95 Aumentar o número de contratação de Agentes Comunitários, Enfermeiros e médicos pela FERSB; 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

96 
Treinar e capacitar novos Agentes Comunitários de Saúde e outros profissionais que venham a trabalhar nos serviços de 
saúde do Município 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

97 Capacitar equipe de Urgência e Emergência 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

98 Fazer manutenção vem todas as ambulâncias do SAMU e os outros veículos de uso na saúde pública 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

99 
Criar clínica de recuperação geriátrica para desafogar leitos hospitalares pós cirúrgico e  até receber Alta médica. Ou 
firmar parceria com Clínicas geriátricas e abrigos; 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

100 Ampliar o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde para às 19h 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

101 Instalar pontos de atendimento emergenciais em Tibiriça, com ambulância, médico e enfermeiro no período noturno 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

102 Instalação de academia ao ar livre no Sítios Reunidos de Santa Maria 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

103 Ampliar o debate relacionado com a assistência hospitalar no âmbito regional. 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

104 Ampliação de unidade com mais equipes para atender a população que reside próximo ao cemitério Cristo Rei 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

105 
Ter mais investimentos nas unidades básica que são a base da pirâmide de saúde , são a porta de entrada, e se tiverem 
um bom investimento, com certeza desafoga as UPA 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 
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106 

Só uma pergunta, porque algumas pessoas recebem uma ajuda para se alimentar, qd vão fazer um tratamento em outra 
cidade que não é a dela, é outras não recebem. neste caso eu acho que deveria ser igual para todos, não como a 
assistente social disse para mim,que eu não estava fazendo tratamento,me desculpe eu estava fazendo o que indo todos 
os dias para Jaú, fiz 28 sessões de rádio, segundo a assistente social eu deveria levar uma fruta para comer, várias 
pessoas que estavam indo para lá receberam eu não tive direito segundo a assistente social. 

Questionamentos Devem Ser Feitas 
Pelas Plataformas Disponibilizadas 

(Ouvidoria E Lei De Acesso A 
Informação) 

107 A saúde em primeiro lugar eu acho q no momento que estamos vivendo precisa ter mais uma atenção pra isso.c 
Agradecemos Sua Participação E Seu 

Comentário. 

108 Precisamos muito de psiquiatra na rede pública  com urgência  
Agradecemos Sua Participação E Seu 

Comentário. 

109 

Sugere-se a título de colaboração que o SUS tenha um setor específico de Comunicação Social com profissionais 
devidamente habilitados nessa área. Uma vez que busca-se qualidade nos diferentes aspectos da área de saúde, a 
comunicação deve ser priorizada com o intuito de facilitar os diferentes processos, bem como para ser "porta voz" do 
SUS perante a comunidade. 

Agradecemos Sua Participação E Sua 
Sugestão. 

110 
Deveria ter para cada equipe do EMAD um cirurgião dentista para prevenção e atuação das diversas doenças do meio 
bucal. 

Agradecemos Sua Participação E Sua 
Sugestão. 

111 Tem dias que não tem o básico pra realizar curativos NA UBS 
Questionamentos E Reclamações 

Devem Ser Feitas Pelas Plataformas 
Disponibilizadas (Ouvidoria) 

112 #VIDA  Agradecemos Sua Participação. 

113 Algumas propostas foram excluídas por não conter cpf do munícipe  
Questionamentos E Reclamações 

Devem Ser Feitas Pelas Plataformas 
Disponibilizadas (Ouvidoria) 

114 Algumas propostas foram excluídas por não conter cpf do munícipe  

Por Tratar-Se De Exposição De 
Terceiros Sem Autorização Formal, As 
Respostas Pertinentes Serão Enviadas 

Diretamente Aos Interessados. 
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115 Matriciamento in loco para as especialidades com  os casos pontuais, voltado aos profissionais da ESF Proposta Repetida 375 

116 
Olá bom dia, meu nome é Talita Lopes. sou moradora de Bauru e quero participar da conferência, representando a USF 
Nove de Julho  
Minha proposta é a Ampliação da Estratégia da Família no Município  

Proposta Repetida 179 

117 Acho que o agendamento de consultas tem ser mais rápidas demora muito 
Questionamentos E Reclamações 

Devem Ser Feitas Pelas Plataformas 
Disponibilizadas (Ouvidoria) 

118 

É preciso pensar como cidade grande, problemas grandes e que requer resolutividade imediata.Com tanta maca 
guardada no HC....falta funcionar um comitê de crise. Se não pode funcionar lá, tem muitos prédios que o município 
pode usar em comodato ou PPP. Hospital Lauro de Souza Lima por exemplo e tantos outros prédios que estão 
desocupadas no centro da cidade. 

Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

119 Melhor aproveitamento do prédio do CEREST podendo ver um ponto para testagem de COVID na região. 
Proposta Excluída Por Ultrapassar A 
Quantidade Prevista No Regimento 

120 

Boa tarde , faço parte do grupo amigas do peito, tive câncer de mama em 2018 na mama De tamanho  pois coloquei 
silicone  na mama que tive a doença,  ou seja qual procedimento a tomar, Pois eu fiz o tratamento pelo conversar São 
Francisco  e o mesmo não querem fazer a cirurgia no seio esquerdo pq não tenho nada nele 
Mas eu fiquei com diferença de tamanho  e fico constrangida com algumas situações 
 

Questionamentos E Reclamações 
Devem Ser Feitas Pelas Plataformas 

Disponibilizadas (Ouvidoria) E As 
Respostas Pertinentes Serão Enviadas 

Diretamente Aos Interessados. 
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