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AMeta25foiexecutadaem54%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META25ͲReformaremelhorar20ProntosSocorrosutilizandoomodeloconceitualdaUnidadede
ProntoAtendimento(UPA)eimplantar5novasUPAs
RelatodaMeta25
Foramentregues3unidades:UPACampoLimpoem12/04/2014,UPAVilaSantaCatarinaem24/01/2015,UPA
26deAgostoͲItaqueraem25/08/2016.Etemos12unidadesemobras.
AsUPAforamimplantadasemlocaisestratégicosparaaatençãoàsurgênciasfuncionandoininterruptamente,
24horas por dia, todos os dias da semana. Serão constituídas por equipe multiprofissional interdisciplinar
compatível com seu porte e as necessidades assistenciais da região. Sua estrutura garantirá retaguarda às
urgênciasatendidaspelaRededeAtençãoBásicaetambémcomolocaldeestabilizaçãodepacientesatendidos
peloSAMU192.
Ametaeram5UPASnovase20reformas,porémgestãoentregará15novas,tendoumcustoatémaiorpara
executarameta.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Unidades de Pronto Atendimento Ͳ UPA 24h: são estruturas de complexidade intermediária entre as UBS e as portas de urgência
hospitalares.

AMeta26foiexecutadaem32%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META26ͲImplantar30CentrosdeAtençãoPsicossocial(CAPS)
RelatodaMeta26
Foram6CAPSentregues:CAPSADIItransformadosemCAPSADIII(24horas)emItaqueraeSãoMateus;CAPS
AdultoII:SantoAmaroeSãoMateusreclassificadoemCAPSAdultoIII(24h);CAPSInfantilSãoRemoeCAPSAD
IIIHeliópolis.
Metanãofoiconcluídaemvirtudedocenárioderestriçãoorçamentária,entretantohouvereclassificaçãode10
CAPS II para III ( 4 CAPS AD, 3 CAPS Adulto e 3 CAPS Infantil) ampliando o atendimento para 24 horas e
inauguração de 14 Serviços de Residência Terapêutica (SRT), possibilitando que as pessoas que moravam em
hospitaispsiquiátricossejaminseridasnessesserviços.
O CAPS AD, importante benefício para a comunidade, funciona 24h por dia e se propõe a realizar atividades
relacionadas ao acompanhamento médico, reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos
direitoscivisefortalecimentodoslaçosfamiliaresecomunitários.
OsCAPSsãoconstituídosporequipemultiprofissionalqueatuamnaóticainterdisciplinar.Ocuidadonoâmbito
dos CAPS é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Singular, envolvendo em sua construção a
equipe, o usuário e sua família. Os atendimentos são: acolhimento inicial, acolhimento diurno e/ou noturno,
atendimento individual, atenção às situações de crise, atendimento em grupo, práticas corporais, práticas
expressivas e comunicativas, atendimento para a família, atendimento domiciliar e ações de reabilitação
psicossocial,promoçãodecontratualidade,fortalecimentodoprotagonismodeusuáriosefamiliares,açõesde
articulaçãoderedesintraeintersetoriais,matriciamentodeequipesdospontosdeatençãodaatençãobásica,
urgênciaeemergênciaedosserviçoshospitalaresdereferênciaetodasasaçõesdereduçãodedanos.
Metaserácumpridaparcialmente,haviaumplanodelocaçãodeimóveisparasuprirademanda,mascomoalto
custeiodaSecretarianãoficoudefinidoparaesteano.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CAPS:sãopontosdeatençãoestratégicosparaoatendimentodaspessoascomtranstornosmentaisgravesepersistentesetambémcom
necessidadesdecorrentesdousodecrack,álcooleoutrasdrogas,detodasasfaixasetárias.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodeAmpliaroacesso,aperfeiçoaraqualidade,reduziras
desigualdadesregionaiseotempodeesperaefortaleceraatenção
integraldasaçõeseserviçosdesaúde.

DesburocratiçãodasUBSedoProgramaSaúdedafamíliaparaograndecentrourbano–“adscrição
semproibição”,comaopçãodetrabalhadoreseestudantesoptarempelaUBSdemaisfácil
acesso.(SMS)
AsaçõesimplementadasconstamnasdiretrizesdaAtençãoBásicaparasuarede,sendoqueasUBSatuamna
perspectivadaatençãointegral,devendoseconstituircomoserviçoscomportaaberta,queresolvemamaioria
dosproblemasdesaúdeequeorganizamascondiçõesparacoordenaracontinuidadedocuidadocomosoutros
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eventos de capacitação para profissionais que atuam no sistema municipal de vigilância em saúde, nos quais
foram abordados aspectos relativos às ações de gerenciamento, técnicas e de apoio. A articulação
interinstitucional entre os órgãos que devem integrar o Sistema Municipal de vigilância em Saúde. Os órgãos
quecompõemoSistemaMunicipaldeVigilânciaemSaúdeestãoindicadosnoDecretoMunicipalnº50.079/08e
na Portaria Municipal nº 861/16. Conforme estabelecido na Lei Municipal nº 13.725/04 (Código Sanitário
Municipal),constituiumdospreceitosdaatuaçãodaVigilânciaemSaúdeaarticulaçãointraeinterinstitucional,
medianteotrabalhointegradoearticuladoentreosdiversosórgãosqueatuamouserelacionamcomaáreada
saúde. Nesse sentido, diversos programas e projetos relacionados à vigilância em saúde têm envolvido
articulaçãointerinstitucionalnestagestão,comoporexemplo:ProjetoVidanoTrânsito;CampanhaNacionalde
Hanseníase, GeoͲhelmintíase e Tracoma junto à Secretaria Municipal de Educação; Comitê Intersecretarial de
Enfrentamento do Transtorno de Acumulação; Comitês Regionais de Combate ao Aedes; Articulação com a
SecretariadeDireitosHumanosͲPolíticaMunicipalparaaPopulaçãoImigrante,Açõesparaenfrentamentodo
Ebola;EventosdemassacomoFórmula1,ParadaLGBT,Carnaval,dentreoutros;JornadaMundialdaJuventude;
Participação em comissões coordenadas por outros órgãos: Comissão: Plano Preventivo Chuva de Verão;
Comissão Municipal para o Transporte de Cargas e Produtos Perigosos; Subcomissão Estadual de Estudos e
PrevençãodeAcidentesnoTransporteTerrestredeProdutosPerigososdaRegiãoMetropolitanadeSãoPaulo
Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia; CADES Ͳ Conselho Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Sala Nacional da Coordenação e Controle para o enfrentamento à Dengue,
ChikungunyaeZika.ͲGrupoTécnicodeSaneamento;GrupodeVigilânciaEstadualdeDesastresNaturais;Comitê
Intersecretarial de Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos; Comitê Municipal da Copa do
Mundo–2014;ComitêMunicipaldasOlimpíadasde2016;OperaçãoBaixasTemperaturas.
Aindanãofoiconcluídooprocessodemunicipalizaçãodavigilânciaemsaúde,incluindoasaçõesdevigilância
sanitária em serviços de saúde de alta complexidade, da indústria de medicamentos, de produtos correlatos
(produtosmédicos),decosméticosedesaneantes.Aúltimadescentralizaçãodeaçõesdevigilânciasanitáriado
EstadoparaoMunicípiodeSãoPauloocorreuem2012,conformepublicaçãodoComunicadoConjuntoͲGVS1
Capital e COVISA, de 27/02/2012. No momento há um processo de capacitação técnica em curso para a
descentralizaçãodasaçõesdevigilânciasanitáriarelacionadasa:IndústriadeCosméticos,ProdutosdeHigienee
Perfumes: CNAE 1742Ͳ7/01 Ͳ Fabricação defraldas descartáveis; CNAE 1742Ͳ7/02Ͳ Fabricaçãodeabsorventes
higiênicos; CNAE 2063Ͳ1/00 Ͳ Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal CNAE
3291Ͳ4/00 Ͳ Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; Prestação de Serviços de Saúde: CNAE 8640Ͳ2/12 Ͳ
ServiçosdeHemoterapia(hemocentrosebancosdesangueautônomos).
Comoformadequalificaroatendimentoforamcontratadosmedianteconcursopúblico:comnomaçõesde2013
a 2016: 17 Auxiliares de Enfermagem, 34 Biólogos, 50 Enfermeiros, 19 Farmacêuticos, 4 Fisioterapeuta, 5
Fonoaudiologia,25Médicos,21MédicosVeterinários,19Nutricionista,5Dentistas,1Psicólogo,2Químicos,15
TécnicosdeLaboratório,8TerapeutasOcupacionais.


Reduçãodotempodeesperaparaexames,consultaseprocedimentosespecializados,incluindoas
cirurgias eletivas, aproximando o tempo de espera nos serviços municipais de saúde do
padrãoadmitidonosplanosprivadosdesaúde,reduzindoemumaprimeirafa(SMS)
Para reduzir a fila de espera, que não parava de crescer – eram 810 mil em 2012 e chegaria a 1,2 milhão de
pedidos em 2014 se nada fosse feito – a Secretaria adotou diferentes medidas. A Atenção Especializada teve
grande destaque nesta gestão, como investimento financeiro, novos equipamentos e recursos humanos. Eles
sãoresponsáveispelaofertadeconsultas,examesdeapoiodiagnósticoedecirurgiaseletivas.Parareduzirafila
deespera,aSecretariaalémdeadotaroCallCenterHoraCerta,queavisacomantecedênciade15diassobrea
datadoagendamento,implantou34HospitaisDia,daRedeHoraCerta.Asunidadesrealizarammaisde15.348
mil cirurgias por ano, aumento de 1080%, mais de 386.076 mil consultas e exames, com aumento de 59%
comparadoàmédiaanualde2012.Para2016outros09HospitaisDia,daRedeHoraCerta,estãoemfasefinal
deimplantação.

ReestruturaçãodaouvidoriadoSUS(SMS)
AOuvidoriaSUSdoMunicípiodeSãoPauloéoespaçodeinteraçãodocidadãocomaadministraçãopública,
através de suas manifestações (sugestões, reclamações, solicitações, denúncias, elogios) de forma célere,
responsável e ética. Nosso compromisso é com a construção de um padrão de atenção através da escuta
humanizada,reforçandoaparticipaçãopopulareocontrolesocialparaofortalecimentodagestãoparticipativa
do SUS. Rede de Ouvidorias SUS da Cidade de São Paulo: uma estratégia democrática e participativa de
compromissoético,quepermiteavaliaremonitoraraspolíticaspúblicasdesaúde,buscandorelaçõesdialógicas
etransparentes.Parareduzirafiladeespera,aSecretariaalémdeadotaroCallCenterHoraCerta,queavisa
comantecedênciade15diassobreadatadoagendamento.Temsidomuitoelogiadaaagendaderegulaçãoda
saúdecomdiminuiçãodefilasparaconsultas,exameseinternações.


RetomadadaGestãodeSaúdecomoPlanoMunicipaldeSaúde.(SMS)
O Plano Municipal de Saúde (PMS), que abrange o período de 2014 a 2017, expressa a responsabilidade
municipalcomasaúdedapopulaçãodeSãoPauloeaintençãodeconstruiraPolíticaMunicipaldeSaúdede
forma democrática e ascendente. TrataͲse de um importante instrumento de gestão e de controle social que
orientaráopapelestratégicodaSecretariaMunicipaldesaúde(SMS)comogestoradoSistemaÚnicodeSaúde
(SUS)noMunicípiodeSãoPaulo(MSP).ApublicaçãodoPMSéummarcoimportantedoprocessoderetomada
da gestão de políticas públicas no âmbito da SMS na cidade de São Paulo e representa um avanço a ser
compartilhado.Estáemsintoniacomoquefoipreviamenteapontadoemoutrosdocumentosconstruídosem
processo participativo e pretende, em última instância, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãosquevivemnacidadedeSãoPaulo.


pontosdeatençãodarede.TodososmunícipesqueprocuremasUBSdeverãotersuasnecessidadesatendidas,
pormeiodeumacessocomqualidade,integralidadedasações.OacolhimentoàdemandaespontâneanasUBS
deveestarcontextualizadonagestãodoprocessodetrabalhoeimplementadonocotidianodosserviços.


ImplementaçãodeaçõesimportantesnaVigilânciaSanitáriadeSãoPaulo.(SMS)
ACoordenaçãodeVigilânciaemSaúde,asSupervisõesdeVigilânciaemSaúdeeCRSTssãoórgãosvinculadosà
SecretariaMunicipaldeSaúde–SMS,temtrabalhado,juntamentecomaSecretarianaelaboraçãodeproposta
de reestruturação organizacional, a estrutura da COVISA está sendo pensada dentro dessa proposta de
reestruturação da SMS, visto que a vigilância em saúde não constitui uma área independente do sistema
municipaldesaúde.ValesalientarqueaestruturaorganizacionaldoSistemaMunicipaldeVigilânciaemSaúde,
incluindo áreas de abrangência, atribuições e responsáveis está definida atualmente no Decreto Municipal nº
50.079/08enaPortariaMunicipalnº861/16.Salientamosqueem2010,aCâmaraMunicipaldeVereadoresde
São Paulo instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar e apurar eventual deficiência no
desempenho das competências outorgadas à COVISA – Processo RDP nº 08Ͳ46/2010. Transcrevemos abaixo
trecho do relatório final da comissão responsável pela CPI que dispõe sobre a estrutura da COVISA.
“Atualmente,aCOVISApossuiamaiorpartedesuasatribuiçõesregulamentadasatravésdeportaria,oquepor
sisódemonstrafragilidade.EmrazãodissoháemtramitaçãonessacasaoPL557/2010deautoriadoVereador
PauloFrangequedispõesobreaCoordenaçãodeVigilânciaemSaúde–COVISA.Noentantoháaindaque se
destacarqueaCOVISAporserumórgãoquerecentementeassumiuumasériedefunçõescarecedemaneira
evidentedeumareestruturação.Restoudemonstradoemtodasasreuniões,oitivasedocumentosqueforam
colhidoseapresentadosqueaCOVISAconcentraumasériedeatribuições,sendoqueaestruturaqueelatem
nãolhepermitecumprirfielmentetodaselas.Assim,évisívelacarênciaderecursoshumanosefinanceirospara
aCOVISA,demodoqueéimprescindívelquesepenseemumanovaestruturaparaCOVISA,aparelhandoͲapara
cumprirosfinsparaosquaiselafoiinstituída”.(RelatórioFinal–CPICOVISA–2010).
O plano visa elaborar e implantar estrutura de cargos gerenciais, técnicos e de apoio, compatíveis com a
estrutura organizacional da vigilância em saúde. Tal como indicado acima, o estabelecimento de cargos
compatíveis com a estrutura organizacional da vigilância em saúde está sendo pensado na proposta de
reestruturaçãodaSMS.Comapromoçãoainserçãonotrabalhoeoaperfeiçoamentoprofissionaldoquadrode
trabalhadores da vigilância em saúde, de modo a capacitáͲlos para as ações de gerenciamento, técnicas e de
apoio.Em2015,aSecretariaMunicipaldeSaúdeiniciouoCursodeAprimoramentodaGestãoemVigilânciaem
Saúde, voltado para os gestores e profissionais relacionados à gestão das unidades que compõem o Sistema
Municipal de Vigilância em Saúde, com 270 inscritos. Entre 2013 até o momento, foram promovidos 158

Retomada da Gestão com implementação de um novo modelo de gerenciamento com as
OrganizaçõesSociais(O.S).(SMS)
AGestãofoiretomadacomimplementaçãodeumnovomodelodegerenciamentocomasOrganizaçõesSociais
(O.S),apartirdareorganizaçãoterritorialedefiniçãodenovasmetaseindicadorescomcontroleetransparência
socialparamelhoriadautilizaçãodosrecursospúblicosedaqualidadedeserviço assistencialdeSaúde.Além
disso, houve uma reestruturação da carreira dos Servidores Públicos Diretos da área de saúde e abertura de
concursosparagarantiroserviçopúblicodequalidade.


Objetivo4:Ampliaroacessodapopulaçãoàcultura,pormeiode
equipamentoseações,apartirdasuadescentralizaçãono
território
AMeta27foiexecutadaem87%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META27ͲConstruir,requalificaroureformar16equipamentosculturais
RelatodaMeta27
Foram requalificados 12 equipamentos: Teatros Paulo Eiró, Arthur Azevedo e Flávio Império, além dos
equipamentosCasadoBandeirante,TorredaMemória,EdifícioRamosdeAzevedo,asBibliotecasCoraCoralina,
Vinícius de Morais e Camila Cerqueira Cesar, o Centro Cultural da Juventude, além de Casas de Cultura Vila
GuilhermeeSãoRafael.
Asrequalificaçõescontemplaramdesdeasinstalaçõesprediais,fiaçãoelétrica,instalaçõestécnicas,ampliações
físicas e de capacidade, até melhoria da segurança dos funcionários, artistas e público, adequação da
acessibilidade, restauração depatrimônio históricoepaisagística, comdestaquepara aconstruçãodeedíficio
anexoaoTeatroArthurAzevedo,ondeseráinstaladooClubedoChoro,escolademúsicadedicadaaoensinodo
Chorinho.
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