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AlfabetizaçãonaIdadeCerta(SME)
A medida faz parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um compromisso formal
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. A
participaçãodosprofessoresalfabetizadoresnaformaçãodoPactoNacionalpelaAlfabetizaçãonaIdadeCerta
foiporadesão.Porisso,outrasaçõesformativasse fizeramnecessáriasparaatingirtodosos professoresque
atuam no Ciclo de Alfabetização. O Programa Mais Educação São Paulo prevê a Reorganização Curricular do
Ensino Fundamentalde9anos comasua estruturação em 3 Ciclos – Alfabetização,Interdisciplinar e Autoral,
cadaumcom3anosdeduração.OprimeirocicloͲCiclodeAlfabetização(1º,2ºe3ºanos)Ͳobjetivagarantir
que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do Ciclo, no máximo, aos 8 (oito) anos de idade. Está
centradonosDireitosdeAprendizagem eDesenvolvimento, descritos nodocumentoElementosConceituais e
MetodológicosparaDefiniçãodosDireitosdeAprendizagemeDesenvolvimentodoCiclodeAlfabetização(1º,
2ºe3ºanos)doEnsinoFundamental,doMinistériodaEducação
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Utiliza o Cartão Nacional de Saúde como elemento integrador dos diversos níveis do sistema que será
implantadoprogressivamente à medidaque cada consultórioclínico/cirúrgico for informatizado.O Prontuário
Eletrônicointegraasatividadesadministrativa.
Ametanãofoiconcluídadevidoaodesafiodeimplementaratecnologiaemtodaaredemunicipaldesaúde.O
objetivoprincipal,queéaelaboraçãodosistemafoicumprido,agoraestãoemfasedeimplantação.

A inclusão do módulo prontuário eletrônico do paciente no SIGA disponibiliza as informações em tempo real
para o planejamento e acompanhamento de atividades para a implantação de novos modelos assistenciais;
aperfeiçoa a organização do processo de trabalho assistencial, possibilitando subsídios para a agilização de
tomadas de decisão clínica e melhoria na qualidade assistencial; integra as atividades administrativas e
assistenciais,permitindoreduçãodecustos;utilizaoCartãoNacionaldeSaúdecomoelementointegradordos
diversosníveisdosistema.Oprontuárioeletrônicodeveestardeacordocomasorientaçõesedeterminaçõesda
ResoluçõesCFMNº1821/2007,1638/2002.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

ProgramaPaznaEscola(SME)
O Programa Escola Aberta incentiva e apóia a abertura, nos finais de semana, deunidades escolares públicas
localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia potencializa a parceira entre escola e
comunidadeaoocuparcriativamenteoespaçoescolaraossábadose/oudomingoscomatividadeseducativas,
culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda oferecidas aos estudantes e à
populaçãodoentorno.Emcomplementaçãoaoprograma,foilançadoem2016oprogramaPaznasEscolas,que
incentiva ações de mediação de conflitos nasunidadesda rede municipal de educação. O objetivo é prevenir
situações de violência e estimular o desenvolvimento do tema da cultura de paz no currículo escolar. Cada
escola terá uma Comissão de Mediação de Conflitos, com a participação de estudantes, educadores e pais.
DentreasaçõesdoPrograma“PaznasEscolas”estão:aformaçãodosintegrantesdosGruposedasComissões
de Mediação de Conflitos em todas as Diretorias Regionais de Educação e unidades educacionais da Rede, o
Programa de Proteção Escolar e a constituição do Grupo Permanente de Pesquisa, Formação e Intervenção
Social.Alémdestas,outrasaçõescomplementarescomo,porexemplo,InfânciaCordial,JustiçaRestaurativae
EscolaAbertatambémsãodesenvolvidas.


PROJOVEMUrbano(SME)
Em2016,aSMEimplantouoPROJOVEMUrbano,programadeelevaçãodaescolaridadedejovensentre18e29
anos,quesaibamlereescrever,visandoàconclusãodoEnsinoFundamentaleàqualificaçãoprofissionalinicial.
São11núcleose55turmasemquemaisde1.200jovempodemcompletaroensinofundamental.Apartirda
busca ativa realizada de forma intersecretarial, o programa atende a juventude vive em situação de alta ou
altíssimavulnerabilidade,sobretudoasmulheresnegras.Alémdopasselivre,essas/eseducandaseeducandos
recebem estímulo financeiro, alimentação e apoio para seguir nos estudos. E para a mãe/pai, o programa
garante um espaço de acolhimento para deixar os filhos e filhas durante as aulas. São quase 500 bebês e
criançasatendidos.

ImplantaçãodePolíticadeSaúdeparaosprofissionaisdaeducação.(SME)
Estruturação de GT Instersecretarial constituído para analisar causas os problemas de saúde que levam às
situações de afastamento de professores por motivo de licença médica ou readaptação funcional, bem como
propormedidaspreventivasouaçõestendentesaprevenirouminimizartaissituações.
SME/SMG(antigaSEMPLA)
•ReestruturaçãoeampliaçãodoProgramaMunicipaldeSaúdeVocal
•CursoEAD“PromovendooBemEstarVocaldoProfessor”
•DistribuiçãodaCartilha“ManualdoBemEstarVocal”paratodososprofessoresdarede(produzidopelaSME
80.000exemplares)

Prontuário eletrônico do paciente: é o repositório de informações a respeito da saúde do indivíduo, de forma processável
eletronicamente.SIGA:SistemaIntegradodeGestãoeAssistênciaàSaúde.

AMeta22foiexecutadaem76%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META22ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeconstruir3
novoshospitais,ampliandoem750onúmerodeleitosdosistemamunicipaldesaúde
RelatodaMeta22
HospitalMunicipaldeParelheirosestáemfasedeacabamentointerno.Serão250leitosem2017.
Hospital Municipal Dr. Gilson de Cassia Marques de Carvalho (Vila Santa Catarina) com 271 leitos em
funcionamentodesdejaneirode2016(entregueemsubstituiçãoaoHospitalMunicipalAlexandreZaio).
Hospital Municipal Brasilândia está em fase de execução de superestrutura evedações. Serão 250 leitos para
2017.
Hospital Municipal Alexandre Zaio (zona leste) com abertura do edital de licitação em 24/11/2016 para
execuçãodeserviçoseobrasparaasnovasinstalações,ecomsuspensãodasessãodeaberturadalicitaçãoem
01/12/2016emfaceànecessidadedereadequaçãodoEdital.
ComessasconstruçõesbuscaͲseaumentaronúmeroeaqualidadedosatendimentosàpopulação,atravésde
ambientesmaispropíciosaumatendimentoacolhedorehumanizado.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Hospital: unidade de saúde que busca oferecer atendimento à população no diagnóstico e tratamento em ambientes de internação
acolhedoresehumanizados.

AMeta23foiexecutadaem89%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META23ͲRecuperareadequar16hospitaismunicipais,comaativaçãode250leitos
RelatodaMeta23
Foram readequados 9 Hospitais Municipal: Dr. Ignácio Proença de Gouveia (Mooca), Waldomiro de Paula
(Itaquera), José Soares Hungria (Pirituba), Arthur Ribeiro Saboya (Jabaquara), Alípio Correia Neto (Ermelino
Matarazzo),TideSetubal(SãoMiguel),CarminoCaricchio(Mooca),FernandoMauroP.Rocha(CampoLimpo)e
MarioDegni(Butantã)todoscomrecursosmunicipais.Osdemaisnãoforamrecuperadosporfaltaderecursose
dificuldadesdeexecução.

•ReorganizaçãodasCIPAsnasEscolas(formaçãonasDREs)
•ProjetoPiloto“SaúdedosservidoresdaEducação”
•SME/DESSͲSMG/SMS:Reduçãodotempodeesperaentreasdatasdeagendamentoeasderealizaçõesde
períciasmédicasemservidoresmunicipais

Acontrataçãoderecursoshumanoscontribuiuparaquefossemativados294leitos(65psiquiátricose29UTI),
superandoameta.
Arecuperaçãodoshospitais,comativaçãodeleitos,inclui:
Ͳreformasnaestruturafísica

GTIntersecretarial:SME/SMGͲDESS/SMS/SMPM/SMDHC

Ͳrenovaçãodeequipamentosemobiliário

• Projeto Piloto do Programa de Promoção a Saúde com Práticas Integrativas e Complementares – PROSPIC
(medicinatradicionalchinesa)

Ͳadequaçãodoquadrodepessoal

•FasefinaldetratativasparaampliaroPROSPICparaaRME.

Atravésdereformas,ampliaçõeseadequaçõesnecessáriasaseremrealizadasbuscaͲse:

ProjetoColardaVida:açãointersetorialdeprevençãoaocâncerdemama,temporobjetivooferecersubsídios
paraqueoseducadores(as)pratiquemoautocuidado

ͲGarantiadesegurançaaostrabalhadoreseusuáriosdestasunidades;

Incentivoaospasseiosciclísticos:ProfessorMudaoMundo

Ͳ Melhores condições de trabalho e atendimento, criando ambientes mais propícios a um atendimento
acolhedorehumanizado;
Ͳ Cumprimento integral das normas do Ministério da Saúde, adequando estas unidades ao preconizado pela
RDCNº50;


Objetivo3:Ampliaroacesso,aperfeiçoaraqualidade,reduziras
desigualdadesregionaiseotempodeesperaefortalecera
atençãointegraldasaçõeseserviçosdesaúde

AMeta20foiexecutadaem112%ͲMetaestáSuperada

ͲAtenderosapontamentosdaLeiFederalnº10.098de19/12/2000Art.11.
AMetadeleitos,quegaranteoatendimento,foisuperada.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Recuperação: envolve os aspectos físicos e estruturais das instalações e dos equipamentos. Adequação: garantir que a estrutura e
funcionamentodoshospitaisestejamdeacordocomasnormasvigentes.

AMeta24foiexecutadaem68%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

META20ͲInstalar32unidadesdaRedeHoraCertadistribuídasemcadaumadasSubprefeituras

META24ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamento,construire
instalar43novasUnidadesBásicasdeSaúdeͲsegundoomodelodaUBSIntegral

RelatodaMeta20

RelatodaMeta24

Em novembro de 2016, o município conta com 35 unidades em funcionamento sendo: 16 unidades
fixas/permanentesdoHospitaldiadaRedeHoraCertanasregiõesdassubprefeiturasdaFreguesia/Brasilândia,
ItaimPaulista,Ipiranga,Lapa,M'BoiMirimI,M’BoiMirimII,Penha,SãoMiguelPaulista,CampoLimpo,Mooca,
VilaMaria,VilaPrudente,CidadeAdemar,São Mateus, Butantã e CapeladoSocorro.10 unidadesmodulares:
Lapa, Santo Amaro 1, 2 e 3, Tucuruvi, Perus, Carrão, Itaquera, Cidade Tiradentes e Guaianases. 9 unidades
hospitalares:CidadeTiradentes,M’BoiMirim,VilaGuilherme(Storopoli),Jabaquara(VilaSantaCatarina),02no
Centro(MeninoJesus,ICAVC),CachoeirinhaePenha(SantoAntônio),Sé(HSPM).
ARedeHoraCertacompõeaatençãoambulatorialespecializadadefinidacomoumconjuntodeaçõeseserviços
quevisamatenderaosprincipaisproblemasdesaúdeeagravosdapopulação.Énecessáriaadisponibilidadede
profissionaisespecializadosdenívelsuperioremédioparaarealizaçãodosprocedimentostaiscomo:cirurgia
ambulatoriais, procedimentos traumatoͲortopédicos, ações especializadas em odontologia, citopatologia,
radiodiagnóstico, exames ultrassonográficos e outros. O principal objetivo da Rede Hora Certa é conseguir
reduzir o tempo de espera para exames, consultas e procedimentos especializados, incluindo as cirurgias
eletivas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Rede Hora Certa: serviços de atenção ambulatorial especializada com recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico e
procedimentoscirúrgicosdepequenoemédioporte.

Foram16UBSentregues;eoutras14novasUBSemobrasoutras,sendoumadelasnotérreodeumConjunto
Habitacional pela Secretaria da Habitação. Já temos 20 estão em fase final de projeto e aguardam serem
licitadas. Sendo que 12 delas estão em funcionamento: Jardim Edith, Jardim Mirian II, Jardim Vera Cruz e
Maringá/Talarico, Nova Pantanal, São Remo, Cantinho do Céu, Gleba do Pêssego, Jd. Silveira, UBS Jd. Orion
Guanhembu, União de Vila Nova e Vila da Paz. E outras 4 foram tiveram o prédioentregue, e oserviço deve
iniciarem2017:JardimHelena,SãoNicolau,PróͲMorareItaqueraCorreCorre.
Paracumprimentodametahouvedificuldadesnasetapaspreliminaresàobra,comoaobtençãodoterrenoea
elaboraçãodeprojetobásico.Tambémhouveduranteesseperíodocenárioderestriçãoorçamentária.
Apesardasdificuldades,20Unidadesestãoemfinalizaçãodoprojetoexecutivoeficarãoorganizadasparalicitar
aexecuçãodeserviçoseobrasparaconstrução.
Diretrizes: integração da atividade programática com o atendimento não agendado; promoção da saúde de
formaintersetorialecomacomunidade;organizaçãodascondiçõesparacoordenaracontinuidadedocuidado
comosoutrospontosdeatençãodarede,quandonecessário.
Houvecongelamentoderecursos erestriçõesdoMinistériodaSaúde,situaçãoqueimpactounocumprimento
completodameta.ASMSpretendedeixarasUBSrestanteslicitadas,ouseja,prontasparasereminiciadas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AMeta21foiexecutadaem93%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

UnidadeBásicadeSaúdeIntegral:éaportadeentradapreferencialdoSistemaÚnicodeSaúde(SUS).Contemplaprincípiosdeclínica
ampliada,integralidadedeações,resolubilidade,acolhimento,humanização,gestãoqualificadadocuidadoeatendimentodedemanda
espontânea,alémdeapropriaçãoeparticipaçãoefetivadacomunidade,particularmenteematividadesdecolegiadodegestão.

META21ͲDesenvolveroprocessodeinclusãodomódulodoprontuárioeletrônicodopaciente(PE)
naredemunicipaldesaúde,integradaaoSistemaSIGA
RelatodaMeta21
Já está finalizada a elaboração da arquitetura do sistema e codificação, bem como aprovados osprotótipos e
projetopiloto.EmfasedeimplantaçãodoProntuárioEletrônicoem100unidadesdesaúde.
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