
 

Resultado da Consulta Popular através de urnas 

 

Qualidade do atendimento 

 Ótimo Bom Regular 

Número de pessoas 
que se manifestaram 
através das urnas, 
dispostas na cidade. 

43 pessoas 
consideram ótimo o 
atendimento da saúde 
municipal. 

39 pessoas 
consideram bom o 
atendimento da saúde 
municipal. 

6 pessoas 
consideraram regular 
o atendimento da 
saúde municipal. 

 

 

Considerações da comunidade acerca dos problemas encontrados na saúde municipal: 

Gestão e integração de sistemas informática; 

Uma pessoa relatou que há poucos funcionários; 

Seis pessoas solicitam especialistas como: cardiologista oftalmologista; 

Uma pessoa pede atendimento 24 horas; 

Duas pessoas disseram que continue como está, mas pedem mais agilidade no atendimento; 

Duas pessoas consideraram que sempre houve um bom atendimento; 

Uma pessoa relata não ter problema na saúde, espera que continue da mesma forma; 

Duas pessoas referem dificuldade para agendamento das consultas médicas e que precisa de 

muitas melhorias; 

Uma pessoa relata que o problema é cada dia um médico no PA, e a Dra Lilia atender só por 

agendamento, não atende na urgência e espera que melhorem, pois a comunidade precisa; 

Uma pessoa relata que sempre teve um ótimo atendimento; 

Nove pessoas não opinaram; 

Mais agilidade no agendamento de exames, pois quando sai, a doença já piorou muito; 

 

 



 

 Uma pessoa relata não ter problema e que continuem como estão;   

Uma pessoa relata que deseja que todos os moradores do município sejam vacinados; 

Três pessoas solicitam odontologia e ginecologia com mais horários e que continue o 

atendimento como sempre;          

 Uma pessoa relata a falta de remédios; 

 Uma pessoa disse que todas as vezes que precisou foi bem atendida. Vida longa ao SUS; 

Duas pessoas relatam mau atendimento e o descaso de alguns médicos e que tenha mais 

ecografias, e oftalmologista; 

 Duas pessoas relatam estar satisfeitas; 

 Uma pessoa diz que não há problemas. Só reconhecimento pelos excelentes serviços prestados e 

que tenha melhorias no sistema nacional e conseqüentemente, mais recursos para o município 

(SUS); 

 Uma pessoa relata falta de profissionais e mais agilidade nos atendimentos; 

 Uma pessoa relata a falta de pediatra; 

Cinco pessoas solicitam Farmácia 12h; 

Acesso a todos principalmente aos mais necessitados 

Uma pessoa solicita mais organização; 

Uma pessoa relata que muitas pessoas que não são do município sendo cadastradas no sistema 

de saúde; 

Uma pessoa refere que: para mim está ótimo o atendimento; 

Uma pessoa relata que seja mais rápido o agendamento com especialistas e exames; 

Uma pessoa considera continuar com trabalho de saúde visando sempre o bem estar dos 

trabalhadores inseridos na comunidade; 

Uma pessoa refere que a saúde do município está excelente que continue de forma humana e 

igualitária para toda a população; 

 

    

 



 

 

 

Uma pessoa fala da falta de comunicação dos funcionários com os pacientes e que os 

concursados exerçam suas atividades; 

Uma pessoa solicita que o atendimento na saúde bucal seja mais atencioso;  

Duas pessoas referem à melhoria da Gestão e melhor atendimento no PA; 

Uma pessoa solicita mais atendimento para a fonoaudióloga e psicóloga; 

Sessenta e cinco pessoas solicitam melhor atendimento e aparelhos sala dos médicos; 

Três pessoas querem mais agilidade na marcação de consultas de especialidades e mais 

medicamento; 

Uma pessoa relata falta de integridade na área medica; 

Duas pessoas não têm problemas e espera que continue assim; 

Quatro pessoas solicitam mais profissionais (pediatra e Nutri nos distritos); 

Uma pessoa solicita a conclusão posto de saúde; 

Duas pessoas solicitam que sejam facilitados os atendimentos e que tenham mais credibilidade  

Uma pessoa solicita atendimento de urgência a noite; 

Uma pessoa relata que utiliza pouco, mas que sempre foi bem atendida; 

 

 

 

 

 

 

 


