9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRATA

RELATÓRIO FINAL

INTRODUÇÃO
A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata, realizada no dia 26 de
agosto de 2021, ocorreu de forma virtual através do canal do YouTube do município,
teve como palestrantes o médico e deputado federal Dr. Osmar Gasparini Terra, a
psicóloga clínica Vanessa Bertuzzi Antunes dos Santos e a participação especial do
médico e coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São
Paulo, Dr. João Gabbardo dos Reis.
O tema abordado foi “Saúde pública e os principais desafios de um mundo pós
Covid-19”. Não houve pré-conferências, mas, foi disponibilizado anteriormente na
página oficial do município e durante a conferência, um questionário para ser
preenchido através da plataforma Formulários Google, onde os participantes tiveram a
oportunidade de responder questionamentos pertinentes à saúde de Nova Prata e sugerir
ações e propostas para comporem o Plano Municipal de Saúde.

PROPOSTAS
Após avaliação da comissão organizadora, as propostas elencadas foram as
seguintes:
 Valorização e reconhecimento de todos os profissionais da saúde.
 Estimular o voluntariado na saúde, conforme a legislação permita.
 Mais capacitação e orientações para os ACS.
 Estimular uma campanha de reciclagem de lixo.
 Criar conselhos comunitários (locais) de saúde para que os próprios bairros
apontem suas necessidades.
 Incentivar pequenas cooperativas tais como a feira do pequeno agricultor,
fomentando a agroecologia e agricultura orgânica para estimular uma
alimentação saudável.
 Apoiar projeto de fomento ao esporte, ofertando espaços ao ar livre para prática
de exercícios físicos, buscando a adoção de um hábito de vida saudável e assim
prevenido doenças.

 Disponibilizar mais consultas com médicos e demais profissionais especialistas,
além de exames de alta complexidade e medicações não ofertadas ainda pela
rede pública.
 Criação de grupos online com profissionais de saúde para dar apoio
motivacional às pessoas depressivas, com compulsões alimentares, síndromes de
pânico e outros assuntos.
 Humanizar o atendimento nas unidades básicas de saúde.
 Retomar os atendimentos odontológicos de rotina e realização de exames
preventivos de saúde.
 Atendimento de psicólogo nas unidades básicas de saúde.
 Contratar profissional de saúde mental para dar suporte de atendimento aos
trabalhadores da rede de saúde.
 Estimular o trabalho em rede através do matriciamento nas unidades de saúde
com a instituição de equipe multidisciplinar.
 Fortalecer o NUMESC para capacitar e qualificar as equipes de saúde.
 Instituir o CAPS.
Este Relatório final, documento consolidado de todas as propostas produzidas
durante a IX Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata, e elaborado pela
Comissão Organizadora foi submetido à apreciação e deliberação do Conselho
Municipal de Saúde e estará disponível para consulta na página oficial do Município de
Nova Prata.

Nova Prata, 17 de setembro de 2021.

Valdomiro Simão Capelari
Presidente
Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata

Paulo César da Silva
Coordenador Geral
Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata

