
 

 

 

RELATÓRIO FINAL



 

 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 

O tema central da 8ª Conferência Municipal de Saúde de AMARAJI: “Os desafios 

do SUS durante e pós pandemia”, demonstra a importância de um sistema universal e 

público em momentos de crise sanitária. 

 

Para a construção de uma gestão com qualidade é fundamental que tenhamos o 

compartilhar de idéias, vivências e saberes que levem a união de forças para o 

desenvolvimento de políticas públicas que realmente atendam as reais necessidades da 

população. Construir uma gestão de forma compartilhada é um desafio constante que 

nos faz exercer a democracia que conquistamos com orgulho. No exercício cotidiano 

desta construção ocorreram todas as conferências locais, temáticas e, na fase final, a 8ª 

Conferência Municipal de Saúde de AMARAJI - COMUSA com a participação de todos 

os segmentos que compõem o Controle Social. Foram 03 pré-conferências, que 

proporcionaram momentos de aprendizado e debates que tiveram como resultado este 

relatório final. 

 

A 8ª Conferência de Saúde é um evento de participação social no Brasil. Organizada 

pelo Conselho Municipal de Saúde (COMUSA) e realizada pela Secretaria de Saúde, a 

conferência vai reunir dezenas de pessoas, para traçar de forma democrática as 

diretrizes para as políticas públicas de saúde no nosso município. O tema principal da 8ª 

Conferência é “Os desafios do SUS durante e pós pandemia”. O resultado desse 

encontro gerou a base para o nosso Plano Municipal de Saúde e servirá de  norteador 

para os próximos 04 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 
Representantes Usuários: 
 

Marcelo Izidoro de Lima – Hospital Alice Batista dos Anjos 

CPF: 094.983444-00 – Email : izidoromarcelo@gmail.com – Fone: 81 9.9829.5096 

Tatiane Torres – Igreja Batista Renovada 

CPF: 091.883.684.08 – Email. taty_torres17@outlool.com – Fone: 81.9.9609.3943 

Alcione Maria dos Santos – Programa Agente Comunitário de Saúde 

CPF: 070.631.354.22 – Email. secsaudeaamaraji@gmail.com – Fone: 81.9.9638.1364 

Vivia Moura – Multi-Clínica Amaraji 

CPF: 046.857.674.62 – Email. viviaemoura@gmail.com – Fone: 81.9.8182.7212 

Francisco Agostinho Davino – Escola de Música Sebastião Oliveira  

CPF: 027.782.764.75 – Email. francsicosiboney0826@gmail.com – Fone. 81.9.9639.9032 

 

Representantes Trabalhadores em saúde: 

 

Amélia Cristina – Programa Mãe Coruja 

CPF: 936.846.574.68 – Email. ameliacristine2011@hotmail.com  - Fone: 81.9.9746.2939 

José André da Costa – Coordenação Atenção Primaria 

CPF: 040.087.564.00 – Email. andrecostra0803@gmail.com – Fone: 81.9.9662.7867 

Amanda Cristina Medeiros da Silva – PNI Municipal 

CPF: 082.942.704.85 – Email. amandacristinam.f@gmail.com – Fone. 81.9.9998-1418 

 

Representantes Governo (Gestor/Prestador): 

 

Gloria Maria de Andrade Gouveia – Secretaria da Mulher 

CPF: 800.734.684.87 Email. gloriagouveia@gmail.com - Fone: 81.9.9904.3999 

Cristiane Silveira de Araújo – Secretaria de Assistência Social 

CPF: 456.232.444.91 – Email. cristianasilveira13@hotmail.com – Fone: 81.9.9805.9337 

José Roberto Nascimento – Secretaria Municipal de Saúde 

CPF: 763.297.554.34 – Email. robertosesp@gmail.com – Fone. 81.9.8273.2069 
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REGIMENTO INTERNO DA 8ª CONFERÊNCIA  DE SAÚDE 
 

 

 

                             
                                        

                            

                

                                         

         

                           

                                                                                      

                                                                                                 

                                                       

                                                                                           

                                           

                                                                                             
                                                                                                     

                                                                                           

          

            

                                                                                    

                                                                                        

                          

                                                                                                     
                                                                                           

        

                                                                                       

                                                            

                                                                                                  
                            

           

            

                                                                                             

                                                                                     

                             



 

 

 

 

                             
                                        

                            

                                                                                            

                                                                                             

   

                                                                                         

                                                                                                  

                                                               

                                                                                                 

                                                             

                                                                                               

                                           

          

      

                                                                                             

                                                                          

                                                                              

                                                                                                         

                                                                              

                            

                                                                                                   

                                                    

         

                          

                                                                                   

                     

                     
                  

                                                                                                

              



 

 

 

                             
                                        

                            

                                                                                                 

                                                       

                                                                                             
                                                                  

                                                                                                 

                           

          

                                                         

                                                                                        

                                             

                                                                                          

                                     

                                                                                             

                   

                   

                                      

                                       

                                      

                               

                                                                                                                   
                                             

                                                                                      

                                                                                                                  

                                  

                                               

                                                                                                 

                                    

                                                 

                                                                          

                                                             

                                                                 



 

 

 

 

                             
                                        

                            

                                                                                                   
                                                                                            
           

                               
                                                                                             

                  

                                                                                                   

         
                                                                                            

                      

                                                                                                

                                             

                                                                                                  

                                                        

                                       

                                                       
                                                        
                                                                                  

                                                                                         

                                    

    

                                                     
                                                                                        

                                                        

                                                                                        
                                  

                                 

                                                               
                                                                     
                                                            
                                                                                                

                                             

                                                                         
                                                                                                 

                   

                                                                                                          

           

                                                       

                                                                                           



 

 

 

                             
                                        

                            

                                                                                       
                                                                                      

                                                

    

                                                                                        
                                                                                           
                                  

                                                                                            
             

                                                                                          
                                                        

                                                       

    

                                                                              
                                                                                              

                                             
                                                                                        

                                                                      

           

                

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                             
                                                                                        

                                                                                          
                                                   

                                                                                            

                                                                                       

  
    
    

                                                 
                                                                
                                                              

                                                                                                 

                                      
                                                        
                             
                                                                         

                                                                                     
                                                                                                  

                             



 

 

 

 

                             
                                        

                            

                                                                                         

                                    

                                                                                                     

                               

                                                                                        

               

                                                                                            

                                                                           

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                             

                                           

             

               

                                                                                    

                                                                               

                                 

                                              
                                                                                               

                                           

                                                   

                                                                                          

                                                        

                                                                                        

                                                                                                 

                                                                                                 

                 

                                                         

                                                                                             

        

                                                                                          

                                                                  

                                                                                                    

                                                               



 

 

 

                             
                                        

                            

                                                                                           

                                                                                           

                                      

                                                                                            

                           

        

                                                

                                                                                           

                                                                                                 

                                                           

                                                                 

                                                                                      

                                           

                                                                                             

                 

                                       
                       

                                                                             

                                                           
                                                                                              

               

                                                                                                
                        

                                                                                             
                                                         
                                                                                                

                                                                                           
                                                                                              
                               

                                                                       

                                                                                               

                                                                           

                                                                                            

                                                                                      



 

 

 

                             
                                        

                            

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                        

                                                                                       

                    

                                                                                     

                                                                        

                                                                                                  

                                                               

                                                                                            

                                                                             

          

                      

                                                                                          

                                                                                   

                                                                                           

                                 

                                                                                

         

                 

                                                                                                  

                                                                                        

                                                                                               

             

                                                                                     

                                                                                             

                                             

                                             

                              



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES - MODO PRESENCIAL 
 

 
 



 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES - MODO REMOTO 

 



 

 

 

MOÇÕES APROVADAS 

 

 
 
1 -  Garantir que as ações em saúde, campanhas e protocolos de tratamento 

sejam avaliadas por profissionais qualificados, em consulta com o controle social, 

tendo como embasamento as melhores evidências recomendadas pela comunidade 

científica; 

2 -  Realização de conferência específica em saúde da mulher uma vez que há 

muitos indicadores de saúde neste eixo específico e articulam-se com outras áreas, 

bem como sua ligação com a qualidade de vida na população; 

3 - As mulheres que decidem por laqueadura, hoje precisam ir para outras 

cidades. Desta forma garantir o credenciamento para o HABA para que façam suas 

laqueaduras no município; 

4 - Criação de um Centro de Parto normal em AMARAJI - Peri Hospitalar; 

5- Esclarecimento da Política Municipal quanto ao protocolo de medicação para a 

COVID.



 

 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

 
EIXO 1  

 

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) 

 

Realizar um programa de manutenção e ampliação programadas nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) a fim de evitar a precarização estrutural das UBSs. 

Aumentar a capacidade física das Unidades Básicas de Saúde, em termos de 

construção e/ou reforma, no objetivo de melhorar as instalações das unidades que 

já estão defasadas devido ao tempo de uso, priorizando as que mais necessitam.  

Adquirir aparelho de radiografia odontológica para todas as Unidades Básicas de 

Saúde. 

Adquirir aparelho de radiografia odontológica para 50% as Unidades Básicas de 

Saúde.  

Criação de novos conselhos temáticos de grupos específicos como: população 

negra, população em situação de rua, saúde da mulher, pessoas com deficiências 

e LGBTQIA + 

Introduzir e capacitar as equipes de ESF para a formação de conselhos locais de 

saúde. 

Promover ações para capacitação dos conselheiros locais e municipais de saúde. 

Identificar líderes comunitários para a formação dos conselhos locais de saúde. 

Ampliação de espaços coletivos de discussão com usuários para efetivamente 

atender suas demandas; 

Elaborar e garantir Educação Permanente para todos os profissionais do 

município Sistema Único de Saúde em relação às diretrizes do SUS, e 

particularmente sobre o Controle Social. 

 Aproximar e garantir o acesso de grupos organizados das populações como: 

população negra, população em situação de rua, saúde da mulher, pessoas com 

deficiências e LGBTQIA + no COMUSA. 



 

 

EIXO 2 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 
    Busca pela integralidade das ações com a Rede de Atenção à Saúde (RAS) ;  

 

Fomentar e fortalecer as Equipes de Vigilância Sanitária do Município. 

    Melhorar a integração das UBS com a Vigilancia sanitária e Epiodemiológica, 

Fortalecimento da Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de 

Violências. 

Ampliação do cargo de psicólogo no quadro de profissionais a SMS e/ou no           

município. 

Fiscalizar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos no município, 

por meio do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 

 

Implantar e fiscalizar a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário de forma a abranger todos os bairros do município;  

 

Acompanhar a execução de políticas municipais relacionadas à saúde animal 

junto aos órgãos responsáveis.  

 

Vigilância dos agravos crônicos não transmissíveis, retomando o cuidado desses 

grupos e       melhorando os marcadores de óbito. 

 

 Intensificar as buscas ativas e monitoramento realizadas pelos agentes 

comunitários de saúde,   reforçando o trabalho de mapeamento e controle das áreas 

de onde surgem os casos de COVID-19, garantindo que todas as microáreas do 

município sejam acompanhadas regularmente. 

 

Fortalecer e ampliar o programa de Combate à Dengue no município, intensificando 

as ações preventivas. 

 

 



 

 

 

 

Implantar meios punitivos para proprietários de imóveis reincidentes com criadouros 

para mosquitos da Dengue 

 

Garantir a salubridade das Unidades Básicas de Saúde, mediante fiscalização 

constante da Vigilância Sanitária. 

 

Fiscalizar as condições de depósito e armazenamento dos medicamentos nas 

Unidades de Saúde a fim de atender às boas práticas de assistência farmacêutica.  

 

Intensificar a fiscalização da qualidade/potabilidade da água.  

 

Monitorar a qualidade da água para consumo humano, disponibilizada para a 

população, especialmente de fontes alternativas de acesso público. 

 

Divulgar para a população os pontos com água imprópria para ingestão hídrica, por 

meio da imprensa local e de placas fixadas nos locais de coleta. 

 

Destinação de recursos para garantir a continuidade do rastreio e monitoramento de 

pacientes e contatos por COVID-19.  

 

Criação de campanha de conscientização a respeito da necessidade de se procurar 

atendimento logo no início de sinais e sintomas típicos de COVID-19.  

 

Elaborar plano de busca ativa para localizar pacientes que deixaram de tomar a 

segunda dose da vacina para COVID-19. 

 

Realização de busca ativa de usuários que deixaram de se vacinar para COVID-19 

de acordo com as doses disponibilizadas para cada faixa etária e grupos prioritários. 

 

Intensificar as campanhas de esclarecimento/conscientização a respeito da 

vacinação, seguindo o Plano Nacional de Imunização para COVID-19.



 

 

 
EIXO 3 

  

 

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 
GARANTIA DE DIREITO 

 

Garantir o fomento para a criação de novos conselhos locais e a manutenção dos já 

existentes. 

Priorizar a criação e fortalecimento dos conselhos locais nas áreas de vulnerabilidade 

social na cidade de Amaraji, 

Promover ações para capacitação dos conselheiros locais e municipais de saúde.  

Criar a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CISTT, no 

Município de AMARAJI 

Criar política pública de valorização do servidor público, tanto no aspecto financeiro 

quanto no aspecto laboral. 

Ampliar os recursos da Vigilância da Saúde do Trabalhador para que haja a implantação 

da Política de Saúde do Trabalhador no Município. 

Implementar o recebimento da periculosidade aos Agentes Comunitários de Saúde e de 

Endemias. 

Desenvolver um programa de práticas integrativas e complementares com foco na saúde 

do trabalhador, principalmente tendo em vista o contexto atual da pandemia. 

Fiscalização quanto ao uso correto das vestimentas e equipamentos de segurança e 

higiene para os servidores da saúde, principalmente quanto ao uso fora do local de 

trabalho 

Implantar o Plano de Cargos e Salários para os profissionais de saúde da Estratégia 

Saúde da Família. 

Elaborar estudo frequente quanto a necessidade de ampliação e redimensionamento das 

Equipes de Saúde. 

Garantir a oferta de profissionais da equipe multiprofissional para todas as Equipes de 

Saúde da Família, fortalecendo o matriciamento. 

    Fortalecer e ampliar as Práticas Integrativas Complementares de Saúde - PICS. 

 



 

 

 

Ampliar os horários de funcionamento, ofertando horários diferenciados de acordo com 

a demanda local. 

Ampliar os horários de atendimentos das unidades de saúde na área rural, para que 

todos tenham acesso à unidade básica; 

Garantir o fornecimento de uniformes e Equipamento de Proteção Individual (EPI) aos 

trabalhadores. 

 

Ofertar espaços e programas de esporte e lazer para a promoção da saúde, como, por 

exemplo, a manutenção e ampliação do Programa AMARAJI Ativo, assim como garantir 

a manutenção física destes espaços. 

 

Fomentar a criação de hortas comunitárias, envolvendo profissionais da saúde e a 

comunidade, reduzindo o lixo, incentivando a alimentação saudável, a promoção de 

saúde e aumentando o cuidado da população para com o bairro. 

 

Implantar e qualificar as equipes técnicas dos CAPS para garantir o cumprimento das 

atividades previstas. 

Investir na articulação e capacitação da rede intersetorial no atendimento em saúde 

mental potencializando os projetos terapêuticos singulares. 

Promover programas ou meios para pessoas impossibilitadas de sair de casa, como o 

atendimento psicológico de forma remota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 EIXO V 

 

FINACIAMENTO DO SUS 

 

 

Destinação de recursos para garantir a continuidade do rastreio e monitoramento de 

pacientes e contatos por COVID-19. 

Repor os déficits de Recursos Humanos em geral, destacando enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e médicos para controle e prevenção das doenças, 

 Investir em ações que promovam a eficiência dos serviços de saúde, incluindo ações de 

fiscalização.  

Investir em diferentes estratégias de gestão com a finalidade de aperfeiçoar a prestação 

de serviços. 

 Manter as ações para utilização de forma plena dos recursos destinados à saúde.  

 Reformar a Unidade Básica de Saúde do ALICE BATISTA e JOAO GOUVEIA, 

Implantação de um CAPS, 

Implantar o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) no município, 

Promover treinamentos para os profissionais da área da saúde, direta e indiretamente, 

ligados à pandemia.  

Treinamento eficaz com técnicas de primeiro socorros e resgate para condutores das 

ambulâncias. 

Criação de incentivo para profissionais ligados diretamente a vacinação COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRUPO DE TRABALHO 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ATA DE APROVAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA DE SAUDE DE AMARAJI 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

DECRETO DE CRIAÇÃO DO CMS E CONVOCAÇÃO PARA 

8ª CONFERÊNCIA DE SAUDE DE AMARAJI 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CMS – AMARAJI / PE 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

DESPESAS DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 2021 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UN.- R$ 

VALOR TOTAL - R$ 

Coffee Break - 28 de Setembro 70 15,00  
2.450,00 

Almoço - 28 de Setembro 70 20,00 

Banner 2,5 x 1,m 70 970,00 970,00 

PastasTamanho A3 70 2,20 154,00 

Banner 8ª Conferência de Saúde de Amaraji  01 180,00 180,00 

Decoração de Abertura e salão  01 700,00 700,00 

VALOR TOTAL EM R$ 4.454,00 


