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OBJETIVOS:  

Consolidación del Control Social en el SUS - Sistema Único de Salud, a 
través del foro de evaluación y planificación de la política de salud local: La IV 
Conferencia Municipal de Salud. 

 
RESULTADOS: 

El principio básico de participación de la comunidad comenzó en las 
comunidades locales con ciento cincuenta reuniones llamadas micro-conferencias. 
Luego fueron realizadas las pre-conferencias distritales que escogieron delegados 
para la Conferencia Municipal. 

Este proceso involucró diversos actores, los cuales protagonizaron un 
proceso intenso de participación y compromiso, hasta llegar al momento final y a 
la consolidación de los resultados, en un informe aprobado en asamblea de todos.  

La estrategia metodológica fue muy accesible para todos, basándose en 
relatos de las reuniones respondiendo a tres cuestiones: 

1. Que bueno = destacar los buenos servicios existentes en la red básica; 
2. Que pena = problemas y dificultades encontradas en el sistema local; 
3. Que tal = otras sugerencias e cambios necesarios 
La Comisión Organizadora, los profesionales de salud, los prestadores de 

servicios, los usuarios, los monitores, los delegados, los divulgadores y gestores 
se movieron intensamente en el escenario de discusiones y votaciones para la 
formulación de la Política de Salud de Santa Rosa. 

 
CONCLUSIÖN: 

La participación de la sociedad organizada es fundamental para la 
consolidación del SUS - Sistema Único de Salud y para la Política Pública de 
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Salud de Santa Rosa. Por eso no es posible desembarazarse de este momento 
especial preconizado en la Ley 8042 de la Constitución Brasileña. 

Esta participación es local y comienza allí mismo, siendo ascendente en 
materia jerárquica. Ésta es la dialéctica posible de planificación, integrando 
actores e construyendo un escenario local con una política de salud para una 
mejor cualidad de vida. 

 

A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA, SEUS 

ATORES E A METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL, 

DISTRITAL E MUNICIPAL. 

 

Zeli Machado de Castro Gallo – Assistente Social, Mestre em Saúde Pública - 

PUCRS 

Luís Antônio Benvegnú – Médico, Mestre em Epidemiologia - UFPEL 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 A participação nas decisões é um dos mais importantes aspectos de 

inclusão social, é um processo dinâmico que necessita muita organização para 

possibilitar a cada cidadão um espaço em que possa expressar suas opiniões, 

vontades, necessidades, aspirações e, enfim, participar como sujeito na definição 

das políticas norteadoras da organização social. 

 Na saúde este processo vem sendo construído há muitos anos pelo 

movimento da reforma sanitária brasileira. A partir da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, que contou com uma grande mobilização da sociedade, desde as 

associações de moradores e sindicatos, conferências municipais, estaduais e a 
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nacional, foram obtidos avanços no campo legal que garantem o controle social na 

área da Saúde.  

As Conferências de saúde que eram realizadas por pessoas escolhidas 

pelos governantes, ganham nova organização e diferentes atribuições.  

 A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde (8080 de 1990) 

estabelecem o controle social, regulamentado pela lei 8.142 de 1990. São 

previstos os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde como fóruns 

deliberativos para a área. O controle social fica assegurado pela paridade 

estabelecida na lei, garantindo que 50% dos membros dos Conselhos Municipais, 

Estaduais e Nacional de Saúde, seja destinado a usuários, ficando os outros 50% 

para os órgãos de governo, trabalhadores em saúde e prestadores de serviço. 

 Os Conselhos tem a função de definir políticas, acompanhar a execução 

das ações de saúde, fiscalizar os gestores e prestadores de serviço, analisar e 

aprovar o Plano Municipal de Saúde entre outras atribuições. Trata-se de um 

acompanhamento cotidiano o que permite aos representantes dos usuários uma 

atuação constante no processo decisório das ações e prioridades desta área. 

 As Conferências acontecem de dois em dois anos, contam com a 

participação de um número maior de pessoas, mantendo-se a paridade com 50% 

dos delegados sendo usuários, e tem como objetivo realizar a discussão e 

definição das políticas e diretrizes para a saúde naquele nível de organização do 

SUS - Sistema Único de Saúde nas esferas municipal, estadual ou nacional. As 

deliberações da Conferência definem as prioridades a serem estabelecidas nos 

Planos Municipais de Saúde e servem de base para as discussões nas reuniões 

dos Conselhos de Saúde. Portanto, as Conferências são  instâncias 
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importantíssimas na organização e gestão do sistema de saúde, pois se 

configuram no momento de excelência da participação popular garantindo o 

almejado Controle Social da saúde.O Controle Social é mais do que a participação 

popular, pois nesta, tradicionalmente, apenas os usuários são ouvidos para que os 

gestores definam as políticas, enquanto que o Controle Social assegura aos 

diversos atores (usuários, trabalhadores sociais, órgãos de governo, prestadores 

de serviço) a possibilidade de discutirem as suas propostas e confrontarem os 

seus interesses, democraticamente, formulando a política de saúde local. 

 O município de Santa Rosa, com 65.054 habitantes, situado na região 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul,  região sul do Brasil, realizou quatro 

Conferências Municipais de Saúde. As duas primeiras tiveram as características 

de consulta a pequenos grupos como exposto acima.  

A terceira Conferência Municipal de Saúde realizada em 1996 contou com 

grande participação e já estava orientada pela legislação atual que garante o 

controle social. O município encontrava-se municipalizado em gestão semiplena e 

uma série de inovações gerenciais com modificações no modelo assistencial  

estimulou mais ainda a participação de todos os segmentos.  

No ano de 1998 optou-se por não realizar a Conferência para não coincidir 

com as eleições para presidente, governador, senadores e deputados, o que 

poderia influenciar no processo de discussão e nos objetivos da mesma.  

Em 1999 realizou-se a 4ª Conferência Municipal de Saúde contando com 

ampla participação dos diversos segmentos sociais. Este trabalho procura mostrar 

as estratégias utilizadas para propiciar espaços de discussão e formação dos 

conselheiros nas fases preparatórias da Conferência. 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Os Aspectos Demográficos: 

 a) Localização: A cidade de Santa Rosa está localizada na região Noroeste 

do Estado do RS, próxima a margem do rio Uruguai, na faixa da fronteira com a 

República Argentina. Devido a esta Localização é uma das cidades mais distantes 

da capital do Estado. 

  Latitude    270,51’, 50”, 44 

  Longitude 540,29’, 02”, 70 

b) Área: Santa Rosa conta com uma área de 488,4 km2. 

c) Limites: Ao Norte: Tuparendi e Tucunduva  

          Ao Sul: Giruá  

          Ao Oeste: Santo Cristo e Cândido Godói 

                   Ao Leste: Três de Maio 

d) Altitude: 275 metros sobre o nível do mar. 

e) Clima: temperado, sujeito a mudanças bruscas de temperatura durante 

todo ano, provocadas por sucessivas invasões frentes frias. A temperatura média 

é de 20º. 

 É importante assinalar que por sua localização geográfica Santa Rosa se 

encontra no polo de atração do RS, SC e Argentina, com uma distância mínima de 

56 Km do ponto mais próximo e de 567 Km do mais distante. 

Os Aspectos Sócio-econômicos: 
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 A esfera econômica deste território se caracteriza pela produção 

agropecuária (soja, milho, trigo e erva-mate, avicultura, bovinos e suínos) além do 

setor industrial e de um  desenvolvimento na horticultura e no setor granjeiro. 

 

 

 

A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 A Conferência Municipal de Saúde é um fórum que reúne os diversos 

segmentos para que definam a política de saúde para o município. Este evento 

teve a duração de três dias e se caracterizou por intensos debates sobre os temas 

predominantes, seguidos de votação do relatório final (ANEXO) contendo as 

diretrizes apontadas pelos participantes. 

 Visando preparar os delegados da Conferência para os debates e também 

envolver a população que não costuma se fazer presente nestes eventos foram 

planejadas duas fases preparatórias: as Micro-Conferências e as Pré-

Conferências. Para organizar estas atividades foi indicada pelo Conselho 

Municipal de Saúde uma comissão organizadora. 

 

 

DEFINIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
 O Conselho Municipal de Saúde escolheu uma comissão para organizar a 

Conferência e as fases preparatórias. A comissão foi constituída por conselheiros 

voluntários e por outras pessoas que se dispuseram a cooperar com o processo. 
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 Participaram da comissão usuários, representantes de órgão de governo, 

principalmente da Fundação Municipal de Saúde, e trabalhadores de saúde. Cabe 

salientar a grande participação dos trabalhadores sociais, sobretudo os vinculados 

ao Conselho Municipal de Saúde ou aos serviços públicos de saúde. Estes 

profissionais tiveram uma participação importante na organização do evento e 

também nas atividades de monitoria das Micro-Conferências. Acreditamos que a 

motivação destes profissionais advém da forma de contratação estabelecida pelo 

gestor público de saúde. Os profissionais são contratados com dedicação 

exclusiva estando, desta forma, comprometidos com o sistema de saúde. Por 

outro lado, acreditamos que a participação destes profissionais nas reuniões não 

inibiu a população pois foi realizada uma preparação prévia com os mesmos e a 

metodologia colocava os monitores em papel de “auxiliar” e não de “direcionar” os 

debates. 

  

 

 AS MICRO-CONFERÊNCIAS  

 
 A primeira etapa da Conferência Municipal foi as Micro-Conferências. As 

comunidades da área urbana e da área rural foram agrupadas pela Comissão 

Organizadora em função de proximidade física ou de vínculos sociais, culturais ou 

religiosos. Foram agendadas 38 reuniões de forma a abranger toda a população 

da cidade. 

Os objetivos das Micro-Conferências foram permitir que todas as pessoas 

se manifestassem, tirassem as dúvidas sobre a estruturação do sistema de saúde 



www.ts.ucr.ac.cr 8 

que havia passada por uma profunda mudança de modelo assistencial, e fizessem 

as suas reivindicações. Considerando os problemas identificados, para que todas 

as pessoas encontrassem um espaço para se manifestarem e considerando que 

numa assembléia de trezentas pessoas da Conferência, boa parte da população 

não fica à vontade para falar, as Micro-Conferências tiveram como objetivo 

superar esta dificuldade. 

 Utilizou-se uma metodologia que procurou organizar didaticamente as 

reuniões sem inibir a participação dos indivíduos. Cada reunião contava com a 

presença de um monitor e um coordenador indicados pela comissão organizadora. 

O papel do coordenador era garantir a realização da reunião nos aspectos 

relativos à infra-estrutura, e o monitor encaminhar a discussão e  garantir o 

registro da mesma. 

 Em cada reunião realizava-se uma apresentação inicial explanando-se a 

importância da participação da população nas decisões e o caráter deliberativo da 

Conferência, de forma que cada pessoa presente se sentisse sujeito na 

consolidação do Sistema de Saúde local. Logo após, os presentes eram divididos 

em grupos menores (de 10 a 15 pessoas no máximo) e, convidados refletir sobre 

o sistema de saúde de Santa Rosa  respondendo a três questões:  

a) Que bom? 

b) Que pena?  

c) Que tal? 

 Os questionamentos eram apresentados um por vez e as respostas eram 

escritas em tarjetas após o consenso no grupo. Uma vez esgotada a discussão do 

item “que bom”, que sempre foi apresentado em primeiro lugar, passava-se para o 
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item “que pena”, onde os participantes listavam e discutiam os problemas e as 

dificuldades encontrados no sistema.  Da mesma forma eram listados em tarjetas, 

o “que tal” onde todas as sugestões e propostas eram descritas. 

 Finalizado o trabalho em pequenos grupos, reunia-se o grande grupo e as 

tarjetas eram coladas em local visível a todos. O monitor identificava itens que não 

tinham sido apontados por todos os grupos e/ou  itens discordantes se houvessem 

e,  após,  a discussão do assunto o item era mantido, modificado ou excluído por 

consenso, ou as diversas opiniões eram incluídas no relatório com esta 

observação, de forma que a opinião de nenhum participante ficou fora dos 

relatórios. 

 Acreditamos que esta metodologia permitiu que todos os presentes 

ficassem à vontade para se expressar, pois nos pequenos grupos só participavam 

as pessoas da comunidade, que indicava um relator para preencher as tarjetas. O 

monitor só se manifestava se fosse chamado. Observarmos que pessoas muito 

humildes e tradicionalmente quietas nas reuniões tornavam-se loquazes quando o 

grupo ficava só. 

 Em cada Micro Conferência eram indicados delegados para Conferência de 

acordo com a população representada. 

 O monitor anotava as indicações das três perguntas e neste formato redigia 

o relatório com os diferentes itens apontados. 

 

 

AS PRÉ-CONFERÊNCIAS 
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 A organização dos serviços de saúde da atenção básica no município 

contemplava nove áreas. Em cada área foram  realizadas:  a segunda etapa da 

Conferência e as Pré-Conferências. Para estas reuniões eram convidadas 

pessoas da população daquela área independentemente se tinham participado ou 

não da Micro-Conferência.  

A Comissão Organizadora preparou um resumo dos relatórios das Micro-

Conferências e entregava aos participantes no início da reunião.  

Os temas mais polêmicos das Micro-Conferências eram retomados e 

discutidos e mantidos ou não através de consenso. A solicitação de construção de 

Posto de Saúde foi um dos temas que gerou mais debate pois em muitos casos 

mais de uma comunidade havia solicitado. Algumas vezes, a comunidade chegou 

a um acordo escolhendo apenas uma unidade para ganhar força na discussão 

durante a Conferência, outras vezes ambas solicitações foram para o relatório. 

 Além destas foram realizadas mais duas Pré-Conferências: uma com a 

Associação dos Aposentados a pedido dos mesmos e outra com os 

representantes de sindicatos no Conselho Municipal de Saúde. 

 As Pré-Conferências tinham um número determinado de delegados à 

Conferência para eleger. (ANEXO) 

 O monitor redigia o relatório das Pré-Conferências que subsidiou a proposta 

de relatório final para a Conferência. 

 

 

O MOMENTO DA CONFERÊNCIA 
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 A Conferência foi organizada em três dias, sendo no primeiro dia sexta-feira 

à noite a abertura e no sábado de manhã duas mesas redondas seguidas de 

debate na plenária. Durante à tarde os presentes participaram de debates em 

grupos com assuntos pré- determinados e com base na proposta de relatório final 

(tratava-se de um documento listando as queixas, sugestões e decisões da fase 

preparatória sistematizado por temas e já com o formato de relatório final). No 

Domingo foi votado o relatório final com as modificações sugeridas pelos grupos e 

após o debate item por item. 

 O número de delegados inscritos foi de trezentos, sendo 150 

representantes de usuários eleitos nas Micro-Conferências e Pré-Conferências, e 

150 representantes de trabalhadores, órgãos de governo e prestadores de serviço. 

A abertura oficial na Sexta à noite contou com mais de 500 pessoas entre 

delegados, convidados e participantes. A votação do relatório final encerrou-se às 

13:45 horas do Domingo com mais de 180 votantes. 

 O relatório final foi amplamente distribuído e foi dada ampla cobertura  na 

imprensa local para o evento. Durante os quase quatro meses decorridos desde a 

primeira Micro-Conferência até o final da Conferência mais de seis mil pessoas 

participaram das reuniões, o que totaliza cerca de 20% da população adulta do 

município.  

Este fato, associado à manutenção do tema na mídia no período de 

realização,  fez da 4ª Conferência um dos eventos de controle social mais 

qualificados do município e talvez o que tenha reunido maior número de pessoas 

com direito a voz e voto na história do município. Não há dúvida que isto se reflete 
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na organização e funcionamento cotidianos do sistema de saúde da cidade de 

Santa Rosa. 

 

4ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Rosa - 1999 
 

Relatório Final 
1. Saúde, cidadania e políticas públicas 

a) Divulgar mais amplamente o funcionamento do SUS. 
b) Ação integrada entre as secretarias para melhorar a infra-estrutura do 

município. 
Aumentar o número de creches e creches com turno integral, qualificando o 
atendimento. 
c) Investir em políticas de geração de emprego e rendas. Cursos de corte e 

costura e outros. 
d) Garantir o transporte escolar e facilitar nas comunidades do interior (Ipe Baixo 

por exemplo). 
e) Melhorias nos sistema viário, sobretudo nas estradas do interior. 
f) Incentivo a políticas públicas de diversão e lazer  (cinema, teatro, quadras de 

esporte comunitárias etc..) 
g) Melhorar os meios de comunicação (telefones) no interior. 
h) Aumentar a segurança nas vilas com mais postos policiais. 
i) Melhorar e ampliar o número de linhas e horários do transporte coletivo. 
j) Incrementar o programa de moradias populares. 
k) Melhorar a iluminação pública na cidade, principalmente nas vilas. 
 
2. Gestão e organização dos serviços de saúde 

a) Criar um jornal informativo da FUMSSAR para divulgar informações sobre o 
Sistema de Saúde, utilizando patrocínios. 

b) realizar atendimento somente a pessoas do municípios na rede básica, 
ressalvando casos de urgência e emergência.  

2.1. Sistema administrativo e de apoio 

a) Manter em dia a frota de veículos da Fundação priorizando a ambulância. 
b) Manter o sistema de encaminhamento de pacientes para tratamento fora do 

domicílio com o apoio na marcação de consultas e transporte. 
c) Ambulância para a remoção de pacientes dos Postos e para o atendimento de 

emergências. com apoio de outros órgãos de governo. 
d) Criar um mecanismo de apoio para locomoção das Equipes de Saúde dos 

Postos quando realizarem reuniões e visitas domiciliares nas áreas de difícil 
acesso. 

e) Atualizar a rede de computadores permitindo melhorias na informatização da 
Saúde e constante treinamento de pessoal. 
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2.2.Sistema de referência e contra-referência 

b) Agilizar os mecanismos de encaminhamento e atendimento aos especialistas. 
c) Exigir o preenchimento da contra-referência pelos médicos especialistas. 
d) Desburocratizar a autorização de exames e facilitar o acesso aos exames 

especializados. Manter os mecanismos de autorização com critérios de 
seleção. 

e) Garantir e facilitar a reconsulta com o especialista, principalmente aos doentes 
crônicos. 

 
1.0. Distritalização 

a) Manter a Distritalização com os distritos da Glória e Pereira, já previstos na 3ª 
Conferência, e para a criação dos novos Distritos realizar discussão de critérios 
técnicos no Conselho Municipal de Saúde. Fica o indicativo de Cruzeiro do Sul 
e Vila Agrícola. 

b) Finalizar o cadastramento de toda a população e confeccionar o Cartão de 
Usuário do SUS.  

 
2.4 Rede de Postos de Saúde 

a) Ampliar e/ou reformar os Postos de Saúde: Sete de Setembro, Esperança 
(podendo até trocar de endereço para o prédio do DNER), Balneária, 
Auxiliadora, Pessegueiro e outros.  

b) Construir abrigos na frente dos Postos com local para as pessoas sentarem. 
c) Para a construção de novos Postos de Saúde nos Distritos que ainda não tem  

e Postos avançados realizar discussão de critérios técnicos no CMS fica o 
indicativo para as localidades de Jardim Petrópolis, Guia Lopes, Esquina 
Candeia, Dr. Pedro de Toledo/L. Mirim, Rincão dos Rocha/Souza 

d)  Realizar o atendimento descentralizado semanal ou quinzenal nas 
comunidades mais afastadas dos Postos dos distritos independentemente da 
existência de Postos Avançados. 

e) Aumentar o número de dias com atendimento nos Postos avançados 
(Pessegueiro, Manchinha e Balneária) 

f) Manter e aumentar o número de exames (teste de gravidez, glicose, urina) 
realizados nos Postos. 

 

2.5. Atendimento de emergência 

b) Manter o atendimento 24 h no Hospital de Caridade. 
c) Garantir o atendimento de urgência no Plantão do H. Caridade. 
d) Manter o Plantão até à 1 h no Distrito de Cruzeiro. 
e)  Realizar o atendimento de urgência nos Postos durante o dia. 
f) Apoiar a inclusão do HC como polo no Sistema de Referência para o 

atendimento de urgência e emergência do Estado. 
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g) Ambulância em Cruzeiro. 
 
2.6. Hemocentro 

a) Garantir recursos para o funcionamento do hemocentro sem prejuízo da rede 
básica. 

b) Enfatizar o caráter regional do hemocentro. 
c) Estabelecer a hemorrede na região assumindo gradativamente o fornecimento 

de sangue e hemoderivados da rede privada. 
 
2.7. Serviços conveniados 

a) Aumentar o número de especialistas conveniados ao sistema priorizando o 
Consórcio Distrital de Saúde 

 
1.0.0. Gestão de serviços comunitários 

a) Apoiar a Implantação do sistema de gestão conjunta no Hospital de caridade 
que é comunitário. 

 
2.8 Consórcio Distrital de saúde 

a) Fortalecimento do consórcio com a compra de equipam, insumos e contratação 
de profissionais, criação de infra-estrutura, e controle social efetiva através dos 
CMS envolvidos e do Conselho Regional de Saúde. 

 
3. Controle social 

a) Maior participação popular. Que as pessoas participassem das reuniões da 
comunidade. 

b) Descentralizar as reuniões ordinárias do CMS no intuito de fomentar os 
Conselhos Locais de Saúde. 

c) Realizar cursos de capacitação de conselheiros. 
 

3.1. Conselho Municipal de Saúde 

a) Criar os conselhos locais de saúde como fórum de usuários.  
b) Ter uma atuação dos conselhos locais conjuntamente com as Equipes dos 

Postos. 
c) Participação dos conselheiros da comunidade em reuniões sistemáticas das 

equipes. 
 
4. Financiamento da saúde 

a) Aumentar as verbas destinadas à saúde e cobrar maior atuação dos 
Conselhos Estadual e Nacional neste sentido. 
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4.1. Garantia das fontes de financiamento do SUS 

a) Apoiar a aprovação da PEC 169, que garante as fontes de financiamento de 
recursos para o SUS. 

b) Garantir o repasse dos 10% para a saúde no Município e no Estado. 
c) Exigir a aplicação de 100%  da CPMF na saúde. 
d) Apoiar a manutenção de parte da CPMF no município. 
e) Criar um mecanismo de caixa mais ágil para pequenos gastos nos Postos de 

Saúde. 
 
4.2. Controle da aplicação dos recursos 

a) Mais esclarecimentos da aplicação do dinheiro da saúde para a população.  
b) Ressarcimento ao SUS de atendimentos realizados a pacientes de outros 

convênios. 
 
5. Recursos humanos para a saúde 

a) Manter a contratação apenas com concurso público.  
b) Mais simpatia e bom humor no atendimento nos Postos e Pronto Socorro. 
 
5.1. Políticas de recursos humanos 

a) Manter o Plano de Carreira que prevê a dedicação Exclusiva aos profissionais. 
b) Aumentar o número de profissionais com dedicação exclusiva para garantir 

bom atendimento no SUS. 
c) Melhorar a remuneração dos ACS (incentivo à qualificação). 
 
5.2. Perspectivas de ampliação do quadro de funcionários 

a) Realizar  a contratação de mais profissionais para as equipes de saúde da 
família de forma a garantir uma ESF completa em cada distrito. 

b) Realizar a contratação de outros profissionais dedicação exclusiva como: 
psicólogos, nutricionistas, dentista... 

c) Aumentar o número de especialistas de referência na rede básica (ginecologia, 
pediatria...) 

d) Contratar médicos das especialidades e programar o atendimento itinerante  
(um dia em cada Posto). 

e) Controle do cumprimento de horários dos profissionais com 20 horas. 
 
5.3. Qualificação dos trabalhadores em saúde 

a) Realizar cursos de capacitação continuadamente para os profissionais da 
saúde. 

b) Manter os treinamentos constantes dos ACS.  
c) Cursos aos funcionários que trabalham diretamente com o público visando 

melhorar o atendimento. 
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d) Criar comissão de avaliação para estudo de ajuda de custo para os agentes do 
interior. 

 
6. Atendimento hospitalar 

a) Garantir o atendimento aos pacientes do SUS. 
b) Garantir a qualidade do atendimento aos pacientes do SUS. 
c) Garantir a permanência em tempo integral de acompanhantes aos idoso e 

crianças internados. 
d) Aumentar o número de cirurgias eletivas para diminuir o tempo de espera.  
e) Melhorar o atendimento no Pronto Socorro. 
f) Melhorar o atendimento à parturiente e diminuir o número de cesarianas. 
g) Não haver cobranças em atendimentos realizados pelo SUS. Agilizar a decisão 

do Ministério Público nos processos de denúncias. 
h) Não haver cobranças dos médicos ginecologistas e pediatras nos partos do 

SUS. 
i) Ampliar o número de banheiros e higiene nos hospitais.  
j) Diminuir o número de pacientes por enfermaria. 
k) Previsão de recursos para os hospitais e melhorar a remuneração das AIHs 
l) Estudar formas de pagamentos dos hospitais que substituam as AIHs, não 

premiando a doença. 
 
7. Atenção Integral à saúde 

7.1. Princípios de Atenção integral à saúde 

a) Manter o vínculo da população de cada distrito com o seu Posto. 
a) Manter e incrementar atividades coletivas como palestras e grupos. 
b) Garantir a continuidade do atendimento com substituição dos profissionais em 

férias. 
c) Incrementar o atendimento domiciliar. Aumentar as visitas domiciliares. 
d) Realizar a internação domiciliar. 
e) Estudar a necessidade da implantação de terceiro turno de atendimento. 
f) Ter sala de observação nos Postos de Saúde. 
 
7.2. Equipes de Saúde da Família- ESF 

a) Aumentar o número de ESF para garantir maior vínculo entre a população 
adscrita e a equipe. 

b) Aumentar o número de agentes comunitários de saúde (ACS), remetendo ao 
CMS a definição das áreas. 

c) Ampliar a área de atuação dos ACS, mantendo as funções atuais dos ACS 
voltadas à prevenção. 

d) Fazer avaliações periódicas do trabalho dos ACS. 
e) Garantir as injeções e curativos fora do horário por profissionais capacitados. 
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7.3. Políticas e programação de saúde 

a) Incrementar o número de cirurgias de laqueadura e vasectomia. Ampliar o 
acesso. 

b) Apoiar a medicina alternativa (chás, medicina caseira...) com critérios 
científicos. 

 
7.3.1. Saúde da criança e do adolescente 

a) Realizar atendimento dirigido aos escolares. Ampliar a educação em saúde 
nas escolas. 

b) Continuar realizando o teste do pezinho e aumentar o número de doenças 
cobertas. 

c) Manter a prioridade às crianças nos Postos. 
d) Programa de combate a desnutrição infantil. Palestras nas escolas sobre 

nutrição adequada e incentivar cozinhas alternativas nestes locais. 
 

7.3.2. Saúde bucal 
a) Manter o programa de atendimentos priorizando os escolares. 
b) Ampliar o atendimento para até a 5ª série. 
c) Aumentar o número de atendimentos para os não escolares. 
d) Aumentar a complexidade dos atendimentos em saúde bucal: tratamento de 

canal, próteses.... 
e) Garantir a utilização do transporte escolar para o atendimento à saúde bucal. 

 
7.3.3. Saúde da mulher 

a) Facilitar a realização do preventivo de câncer de útero e mama e maior rapidez 
nos resultados, credenciando outros laboratórios. 

b) Incrementar o programa de planejamento familiar. 
c) Manter e ampliar o programa de pré-natal, incentivar o parto normal, terminar 

as cobranças por fora nas cesarianas. 
 

7.3.4. Saúde do trabalhador 
a) Criar Centro de referência em saúde do trabalhador em conjunto com os 

sindicatos de trabalhadores.  
b) Proporcionar, desta forma, assistência preventiva e curativa aos trabalhadores 

para as doenças relacionadas ao trabalho.  
c) Realizar vistoria e garantir a qualidade dos ambientes de trabalho. 
d) Criar programa de prevenção aos acidentes de trabalho. Estimular a criação e 

atuação das CIPAS. 
e) Incrementar o  acesso a centros de reabilitação para as vítimas de acidentes 

de trabalho. 
f) Criar centro de reabilitação junto ao INSS. 
 

7.3.5. Saúde na terceira idade 
a) Garantir atendimento adequado às pessoas idosas.  
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b) Facilitar o acesso desta parcela da população aos serviços de saúde. 
c) Realizar atividades de promoção e proteção da saúde mental para a terceira 

idade. 
d) Incentivar e conscientizar  para o exame de próstata nos Postos de Saúde. 
 

7.3.6. Saúde mental 
a) Manter e ampliar o atendimento realizado nos Postos trabalhando com 

programas preventivos.  
b) Tratamento preventivo e curativo para drogados. 
 

7.3.7. Saúde das pessoas portadoras de deficiência 
a) Incrementar o programa de fornecimento de óculos e próteses e aparelhos p/ 

surdos. 
b) Facilitar o acesso (rampas,...) dos deficientes aos serviços de saúde e a cidade 

toda. 
 

7.3.8. Saúde dos portadores de doenças crônicas 
a) Manter e incentivar os grupos nos Postos para estes pacientes, principalmente 

hipertensos, diabéticos,  doentes mentais.... 
b) Apoiar as atividades de grupos de auto-ajuda como os AA, etc... 
c) Manter e ampliar o cadastro dos usuários de medicamentos contínuos 

facilitando o acesso ao serviço. 
 

7.3.9. Política de medicamentos 
a) Manter os critérios de fornecimento de medicamentos do CMS, ou seja: 

fornecimento nos Postos da Lista Básica (LB) e avaliação social para 
fornecimento dos demais. 

b) Rediscutir os medicamentos da LB. (proposto supressão) 
c) Não faltar medicamentos nos Postos, principalmente os de uso contínuo. 
d) Incentivar e ampliar a farmácia de manipulação de medicamentos regional.  
e) Exigir  dos profissionais a prescrição legível e com o nome genérico dos 

medicamentos. 
f) Priorizar a distribuição de medicamentos de uso contínuo aos pacientes 

inscritos nos programas dos Postos de Saúde. Inclusive a medicação 
controlada. 

 
1.0.0. Política de Sangue e hemoderivados  

a) Mais esclarecimentos sobre a doação de sangue e funcionamento do 
hemocentro.  

b) Estabelecer a hemorrede na região de abrangência do hemocentro 
gradativamente. 

 
7.3.11. Ações e serviços especializados de apoio diagnóstico e 

terapêutico e de alta complexidade  
a) Criar um serviço que concentre os procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

especializados ligados à saúde da mulher – prevenção de câncer, gestação...- 
como cirurgia de alta freqüência, ultrassom, mamografia etc... 
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b) Ampliar as possibilidades diagnósticas e terapêuticas do SUS conveniando 
novos serviços como cirurgias a laser . 

c) Criar um controle de qualidade na realização e interpretação de exames nos 
serviços conveniados. 

d) Aumentar a utilização do consultório oftalmológico do Centro de 
Especialidades com a contratação de mais profissionais (talvez pelo 
consórcio).  

e) Priorizar para os itens acima a realização via consórico. 
 
8. Políticas ligadas ao saneamento, meio ambiente e Vigilância Sanitária 

a) Controlar o uso de agrotóxicos através de apoio a iniciativas existentes e da 
Vigilância Sanitária. 

b) Exigir destino adequado às embalagens dos agrotóxicos, junto às empresas 
que comercializam. Definir também um destino às que já existem. 

c) Incentivar alternativas que visem diminuir ou eliminar o uso de agrotóxicos. 
d) Realizar intensa esclarecimento quanto aos agrotóxicos. 
e) Ampliar as áreas de coleta de lixo na cidade incluindo também as comunidades 

da periferia urbana e rural. 
f) Aumentar o número de poços artesianos no interior e garantir a canalização da 

água. 
g) Controlar a qualidade da água tratada que é oferecida à população. 
h) Aumentar a rede de esgoto cloacal, garantindo destino adequado aos dejetos e 

estimular a ligação das residências nos locais onde já existem. 
i) Oferecer ou facilitar o acesso a máquinas para a realização de fossas sépticas 

evitando a poluição dos rios onde não há tratamento de esgoto. 
j) Ampliar a coleta seletiva do lixo. 
k) Garantir destino adequado ao lixo hospitalar e fiscalização através da VS. 
l) Maior presença dos fiscais sanitários nas comunidades com ampliação do 

quadro de pessoal. 
m) A população se conscientizar e a VS coibir a criação de porcos e galinhas....  

nas casas na área urbana. 
n) Ampliar a fiscalização da VS nos mercados e lojas (higiene, procedência e 

vencimento dos produtos) 
o) Providências dos órgãos competentes em relação ao lixo nos terrenos baldios. 

Melhorar a limpeza urbana. 
p) Despoluir os rios com ações conjuntas com a comunidade. 
q) Fiscalização dos carros de som com volume extremamente elevado (poluição 

sonora). 
r) Canalização do rio da Ponte do Prenda ao curtume Fenner. 
s) Implantação de uma oficina de saneamento básico em conjunto 

FUMSSAR/FNS. 
t) Instalação dos módulos sanitários já feitos. 
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1. Outros  

a) Foram realizadas inúmeras sugestões em relação aos horários de distribuição 
de fichas nos Postos. Fica definido pela conferência a autonomia da Equipe do 
Posto estabelecer, em cada distrito, estes horários em conjunto com a 
comunidade. Da mesma forma a definição para a necessidade ou não de 
marcar ficha para mostrar resultado de exames ao médico. 

b) Quem seja garantido pelo Estado um médico legista residente em Santa Rosa 
e equipe para o IML. 

c) Estudar a criação de uma funerária municipal. 
d) Gestionar a inclusão de Santa Rosa no programa de municípios saudáveis.          
e) Participar do Orçamento Participativo para garantir verbas para saúde. 
 

   Comissão Organizadora 
 

 

 


