
 
Propostas aprovadas durante Conferência de Saúde em 
Palmas/PR - 2015 
 

 Farmácia 24 horas, incluindo finais de semana. 

 Construção de novas unidades básicas de saúde (UBs) e 
adequação da estrutura central, com instalação de toldos e 
banheiros externos. 

 Garantir fornecimento de medicamentos controlados 

 Garantir transporte para equipes de Estratégias da Saúde da 
Família (ESFs) 

 Restruturação das ESFs aos parâmetros do Ministério da 
Saúde. 

 Ampliação do horário de atendimento pediátrico/clínico no 
Bairro Lagoão 

 Descentralização de agendamentos via telefone 

 Priorizar atendimento a idosos e portadores de  deficiência 

 Promover constantes reuniões para ouvir demandas da 
população 

 Capacitação para Conselheiros de Saúde 

 Palestras sobre controle e participação social 

 Plano Municipal de capacitação aos profissionais do SUS e 
educação continuada para profissionais de saúde 

 Garantia dos direitos dos trabalhadores em saúde( Motivação, 
Valorização) 

 Regulamentação de Plano de Cargos e Salários em todos os 
níveis. 

 Maior número de Agentes Comunitários de Saúde para 
ampliação da cobertura de atendimento também para 
assentamentos 

 Lei de valorização financeira por desempenho do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica. 

 Maior fiscalização nas prestações de contas pelo Conselho de 
Saúde e detalhamento destas 

 Captação de recursos para melhorar financiamento estável 
dos programas 

 Estabelecer lei para o Remume ( Relação Municipal de 
Medicamentos) e disponibilizar todos os medicamentos. 

 Políticas Públicas em Saúde Mental com incentivo a criação 
de Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

 Implantar ações de acolhimento nas UBs 



 Implantação e reativação de Programas: Saúde na Escola, 
Tabagismo e Mental. 

 Estabelecer maior vínculo entre os setores da administração 
com a saúde. 

 Ampliar para 80% a cobertura das Estratégias de Saúde da 
Família. 

 Garantir qualidade dos materiais permanentes e insumos, 
através das licitações. 

 Garantia das especialidades básicas, com implantação dos 
protocolos e fluxogramas, sistema de referência e contra-
referência. 

 Criar e fortalecer projetos em parceria com o CRAS (oficinas 
socioeducativas nos grupos). 

 Implantação de Equipes Saúde da Família exclusiva para 
assentamentos. 

 Implantar equipes de saúde bucal para atender toda a 
população, levando-se em conta princípios doutrinários, 
éticos, organizacionais do SUS – Programa Saúde Bucal. 

 Garantir o trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) nas comunidades e suporte dos ESF. 

 Reorganização do Sistema de Atendimento de Urgências e 
Emergências 24 horas. 

 Implantação do Humaniza SUS em todas as unidades com 
capacitação das equipes 

 Concurso Público e chamamento dos profissionais médicos 
aprovados 

 Fomentar pesquisa em saúde, aperfeiçoamento e novos 
cursos. 

 Garantir acesso a ultrassonografia, com a aquisição de 
aparelho pelo município. 

 Incremento do quadro de profissionais (fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, dentre outros) 

  Melhorias no Saneamento Básico 

 Programa de incentivo ao aleitamento materno e 
planejamento familiar 

 Implantação de Centro de Esterilização na UBS do Lagoão. 
 


