CONSULTA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE SAÚDE (PMS) 2022-2025

PERÍODO: 6 a 16 de julho de 2021
SECRETARIA RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Saúde
SECRETÁRIO: Alex Wingler Lucas
DIVULGAÇÃO DA CONSULTA: https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/cachoeiroabre-consulta-publica-para-elaboracao-do-plano-municipal-de-saude/
RELATÓRIO DE RESULTADOS:
Foram recebidas 10 (dez) sugestões e, após análise do Grupo de Trabalho (Portaria
nº 233/2021), foram incluídas 3 (três) novas metas no Plano Municipal de Saúde
para o período de 2022-2025.
SUGESTÕES RECEBIDAS
Sugestão 1:
Implementação de TI e Telefonia nos sistemas do sus, com sistemas de automação
de sistemas de saúde, irão melhorar o fluxo e agilidade de atendimento ( fora mais
pessoal credenciado, e passar por uma lista de processos antes da efetivação do
Cargo).
Sugestão 2:
Gostaria de sugerir o direito de igualdade do art. 5 da CF. Sugestão de que qualquer
cidadão, independente de idade, raça, sexo, condição fisica e social, ter direito a 1
ACOMPANHANTE, em suas consultas e internações, no SUS. Já cheguei num
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pronto socorro, quase desmaiando de dor, cólica renal, e não tive direito de
acompanhamento, por não ser idosa ou ser menor. Não tinha quem pudesse me
levar ao banheiro, porque as enfermeiras todas ocupadas, e eu estava sendo
medicada c soro, estava passando muito mal, não conseguia nem me levantar da
maca, fiz as necessidades na roupa. Lastimável a diferença do rico e do Pobre.
Quem tem dinheiro, para pagar plano de saúde, tem direito a 1 acompanhante,
porém o pobre não. E as pessoas que estão no medicamento, ou internada,
precisam tbm de beber água, ir ao banheiro, e não tem quem a ajude.
É inaceitável, em pleno seculo XXI, ainda ter essa diferença e discriminação, com os
menos favorecidos. Não precisa nem dar acomodações não, só a presença de um
familiar mesmo para acompanhar o tratamento, a consulta, o medicamento, o
internamento, etc... A pessoa não tem direito nem de um acompanhante familiar
para acompanhar a sua consulta. Meu filho, tem 18 anos, eu como mãe, não posso
acompanha-lo, pq é maior de idade, porém a mãe gosta de saber, de acompanhar o
parecer médico. Esses jovens, vai na consulta, a mãe pergunta o que o médico
disse, eles não sabem explicar, tomam remédio de qualquer jeito e por ai vai.
Considero um preconceito o SUS ter esse comportamento com quem não tem como
pagar uma consulta particular ou ter um plano de saúde. Isso não é democracia, é
discriminação social. Só os ricos tem esse Privilégio.
Sugestão 3:
Ofertar Práticas Integrativas e Complementares (PICS) disponíveis no Sistema
Único de Saúde (SUS). São recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para tratar e prevenir diversas doenças, como depressão e
hipertensão. Algumas das PICS oferecidas via SUS são: ayurveda, homeopatia,
Medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, plantas medicinais/fitoterapia,
arteterapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia,
osteopatia, quiropraxia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, yoga,
aromoterapia, cromoterapia e terapia de florais.
Parte dessas práticas pode ser oferecida em espaços abertos das UBS e da Poli
clínica Municipal e,ainda, em áreas públicas, como praças, centros culturais (Casa
dos Braga, Casa de Roberto Carlos, Casa da Memória) e academias públicas, a
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exemplo do que acontece em Vitória, nos parques Moscoso e da Pedra da Cebola.
Além dos benefícios intrínsecos a essas práticas, elas podem ser importantes no
processo de normalização da oferta dos serviços de saúde pós-pandemia, bem
como no incentivo à ocupação dos espaços públicos do município, o que teria
impacto muito positivo na qualidade de vida da população.
Sugestão 4:
1. Fazer rastreamento organizado para Câncer de Mama e Colo de útero (parar de
fazer rastreamento oportunístico); definir faixa etária e intervalos entre exames (a
cada 2 anos, anual…) e inciar a busca ativa;
2. Organizar local adequado com colposcopia e possibilidade de biópsia para tratar
as alterações de alto detectadas no preventivo NIC 1,2 e 3;
3 Criar um centro de referência para diagnóstico precoce de Câncer mama e colo de
Útero.
Sugestão 5:
Melhor participação do médicos da UBS nos cuidados paliativos de pacientes
acamados ou muito debilitados em casa (visitas, receitas inclusive as controladas,
Curativos)
Sugestão 6:
Ter mais psicólogos clínicos na atenção primária, pois a atuação do psicólogo na
prevenção em postos de saúde, é de suma importância principalmente durante e
após a situação pandemica.
Contratação de mais profissionais, assim agilizando os atendimentos tanto na
atenção primária até a terciária.

3

Sugestão 7:
A pandemia pegou todos de surpresa, mas a essa altura já tiveram tempo para se
organizarem. Os postos só atendem pessoas específicas, estou desde o começo da
pandemia sem conseguir consulta no ginecologista, porque eles só atendem
gestantes. E por mais que seja difícil, a fila para o dentista é absurda, 1 ano para o
dentista é demais, mais 2 anos pra executar no atendimento. No clínico geral a
mesma coisa. Eu sei que a gestão não é das melhores e que sorte a nossa termos o
SUS, mas um pouco de dignidade para com os cidadãos seria ótimo.
Sugestão 8:
Bom vejo como uma melhoria , e liberar para pessoas com mais necessidades .
Sugestão 9:
Planejamento de ações preventivas . O município não tem ações voltadas para a
prevenção e promoção da saúde , apenas ações curativas que não coadunam com
a Ideologia de saúde pública. O profissional de carreira precisa ser incorporado no
planejamento , visto que muitas ações deliberadas por gestores não se concretizam
na prática pois são distanciadas da realidade.
Sugestão 10:
Maior e melhor divulgação aos usuários, acerca dos direitos e a forma de acesso
aos serviços de saúde disponíveis e ofertados pelo município. Ação que pode ser
realizada nas unidades de saúde e/ou por programas/projetos em parcerias com a
rede de serviços do município como, Secretaria de Desenvolvimento Social –
SEMDES e Secretaria Municipal de Educação – SEME.
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