
 
 
 
 
 

 
 

Metas 2017-2020 para a Prefeitura Regional do Jabaquara 
 
 
Desenvolvimento Social  
 

Metas 2017-2020 Quantidade que será implantada na 

Região 

Implantar 100 novas equipes de Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) no município, 

considerando a expansão proporcional de 

toda a rede de apoio, na perspectiva da 

constituição das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS). 

2 

Implantar novas equipes de Atenção Básica 

com 700 profissionais médicos, na 

perspectiva da constituição das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). 

9 

Implantar 100 novas equipes de Saúde 

Bucal, na perspectiva da constituição das 

Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

3 

Fortalecer as ações de rastreamento e 

implantar o monitoramento da abordagem 

mínima e básica do Programa de combate 

ao Tabagismo nas unidades de saúde, 

garantindo-as em 100% das Unidades 

Básicas de Saúde (452 UBS) 

1 

Organizar as equipes do SAMU em 125 bases 

descentralizadas integradas às unidades 

identificadas, conforme nível de 

complexidade, atendendo as diretrizes da 

Portaria nº 2657 GM/ MS, na perspectiva da 

constituição das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS). 

5 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitar as unidades de urgência e 

emergência (158) de gestão municipal em 

conformidade com as linhas de cuidado 

prioritárias da Rede de Urgência e 

Emergência - RUE (Acidente Vascular 

Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio e 

Trauma) 

11 (100%) 

Ampliar o desenvolvimento de ações 

individuais e coletivas de promoção da 

alimentação 

saudável para a garantia da segurança 

alimentar e 

nutricional da população 

1 

 

 

 

Padronizar e implantar a classificação de 

risco em todas as unidades de acolhimento 

de urgência (158) de gestão municipal, de 

forma ininterrupta. 

11 (100%) 

 

 

Implantar 12 serviços de urgência e 

emergência, ampliando a rede de unidades 

disponíveis 

1 

 

Reformar e/ou Readequar as 33 unidades 

da Rede de Urgência e Emergência levando 

em consideração critérios de acessibilidade 

e segurança do paciente, na perspectiva da 

constituição das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) 

2 

‘Fortalecer as ações de rastreamento e 

implantar o monitoramento da abordagem 

mínima e básica do Programa de combate 

ao Tabagismo nas unidades de saúde, 

garantindo-as em 100% das Unidades 

Básicas de Saúde (452 UBS) 

9 (100%) 

Ampliar o desenvolvimento de ações 

individuais e coletivas de promoção da 

alimentação saudável para a garantia da 

segurança alimentar e nutricional da 

população. 

1 

Implantar o prontuário eletrônico em 100% 

(452) das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

na perspectiva da constituição das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). 

9 (100%) 

Ampliar o Telessaúde, garantindo a 

cobertura de todas as 452 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). 

9 (100%) 



Ter pelo menos um multiplicador 

capacitado no Modelo Municipal de Gestão 

da Qualidade, Humanização e Segurança do 

Paciente da SMS em todos os 

estabelecimentos da Rede Municipal de 

Saúde da cidade de São Paulo (841), na 

perspectiva da constituição das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). 

19 (100%) 

Implantar o prontuário eletrônico em 100% 

(452) das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

na perspectiva da constituição das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). 

9 (100%) 

Ampliar o Telessaúde, garantindo a 

cobertura de todas as 452 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) 

9 (100%) 

Realizar educação permanente na 

modalidade de Educação a distância - EAD 

para os profissionais solicitantes e 

reguladores de 100% das Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e dos Ambulatórios de 

Especialidades (AE) para aplicação dos 

protocolos de encaminhamentos e 

solicitação de exames prioritários, na 

perspectiva da constituição das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). 

10 (100%) 

Garantir a equipe necessária para atuar com 

serviços de regulação nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e nos Ambulatórios de 

Especialidades (AE), na perspectiva da 

constituição das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) 

10 (100%) 

Implantar o prontuário eletrônico em 100% 

(452) das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

na perspectiva da constituição das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). 

9 (100%) 

Ampliar o Telessaúde, garantindo a 

cobertura de todas as 452 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). 

9 (100%) 

Implantar a Rede de Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa – RASPI em toda a cidade de 

São Paulo. 

9 (100%) 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 



Constituir equipes de gestão de alta nos 18 

hospitais da Rede Municipal, na perspectiva 

da constituição das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS). 

2 

Implantar 19 novas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI). 

1 

Implantar 16 novos Centros-Dia para Idosos 

(CDI). 

1 

Garantir que todos os equipamentos 

socioassistênciais para idosos de média e 

alta complexidade de SMADS (ILPI, CDI e 

Centro de Acolhida Especial para Idosos -

CAE-Idosos) contenham profissionais de 

saúde. 

2 (100%) 

Ampliar os Centros de Convivência 

Intergeracional, criando no mínimo uma 

unidade em cada uma das 27 Prefeituras 

Regionais que hoje não contam com esse 

serviço, através de parcerias 

1 

Melhorar a infraestrutura dos demais 

Centros de Acolhida para adequação a 

padrão de qualidade considerando, dentre 

outras, melhorias de acessibilidade, 

ambiência e eficiência energética. 

1 

Avaliar todas as unidades de acolhimento 

para a população de rua conforme 

indicadores desenvolvidos. 

1 

Reformar e/ou realizar melhorias em pelo 

menos 60% (28) dos Centros Esportivos 

(CEs), garantindo requisitos mínimos de 

acessibilidade 

1 

“Movimenta Sampa” - Aumentar em 30% o 

número de participantes nos programas de 

atividade física orientada 

1.320 

Ampliar em 30% o número de crianças e 

adolescentes participantes do Programa 

Clube Escola. 

1.009 

Garantir o funcionamento de pelo menos 80 

Ruas de Lazer em um novo formato que 

inclui o lançamento das “Ruas de lazer 

Musicais” 

3 

 

 


