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Propostas prioritárias aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde de São Paulo 

 

 

1. Criar a Linha de cuidado para pessoas vivendo com Doenças Raras no âmbito da SMS, 

juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, Conselhos Gestores de Saúde, Sociedade Civil 

Organizada, Fórum dos Portadores de Patologias do Estado de São Paulo, Associações de 

Patologias e Doenças Raras, no ano de 2019, fortalecendo a rede conforme consta no Plano 

Municipal de Saúde, 2018/2021, Incluindo as seguintes ações: I) Incluir Notificação Compulsória 

para as Doenças Raras, pela SMS através da COVISA; II) Estabelecer ponto de atenção 

estratégico nos territórios no atendimento de saúde bucal com anestesia adequada e especifica 

para as pessoas com Doenças Raras e Outras Patologias; III) Sensibilizar e qualificar a rede de 

atenção a saúde, e identificar, Doenças Raras e outras Patologias, utilizando a Educação 

Permanente, Escola Municipal do SUS, Curso EAD – (Estudo a Distância), reuniões com 

Associação de Patologias e Doenças Raras, Seminários, Roda de Conversas e todos os meios de 

comunicação já utilizados pela SMS; IV) Ampliar o teste do pezinho de 06 para 10 tipos de 

doenças até chegar seu teto máximo de diagnósticos que são 48 doenças. V) Mapear as famílias 

que tem pessoas com Doenças Raras ou não que dependem de cuidados diários, na promoção 

da saúde do cuidador familiar. Obs: Linha de cuidado já criada; falta implantar. 

2. Viabilização de recursos técnicos e humanos para acolhimento e a implantação de protocolos 

para atendimento da 1ª consulta para casos de HIV + com a realização de exames de carga viral; 

3. Implementar as Políticas Públicas da saúde preventiva, educativa e medicinal de práticas 

naturais da saúde da população negra conforme as especialidades de doenças falciformes e 

outras; 

4. Ampliar centros de reabilitação (CER) com atendimento integral para pessoas com deficiência, 

transtorno do espectro autismo. Garantir um CER IV (Centro Especializado de Reabilitação) por 

região com oficina ortopédica e capacitação profissional para atuação com pessoas com 

múltipla deficiência; 

5. Ampliar a atenção às pessoas com deficiência na Atenção Básica, fortalecendo a ESF e NASF. 

Ampliar a rede de atenção psicossocial e promover processos de educação permanente sobre 

questões pertinentes ao cuidado desta população aos trabalhadores dos serviços estratégicos, 

CAPS IJ, CAPS Adulto, além da implantação de mais CECCO'S no Município de São Paulo. 

6. Cumprimento da lei que preconiza a acessibilidade para pessoas com deficiência em todos os 
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serviços de saúde no município de São Paulo, garantindo a adequação, fiscalização contínua e a 

manutenção da acessibilidade nesses espaços; 

7. Criar em cada Coordenadoria Regional de Saúde um centro especializado em hemodiálise e 

hematologia; 

8. Criar Casas de Parto nas 6 Coordenadorias Regionais de Saúde; 

9. Criar em todas as sub prefeituras clinicas especializadas em dores crônicas; 

10. Limitar 30% do orçamento da Saúde do Município de São Paulo para os recursos pagos as 

Organizações Sociais para não comprometer estabilidade, concursos públicos e previdência dos 

servidores públicos municipais da saúde e assim manter o atendimento em saúde à população 

do Município de São Paulo; 

11. Reabertura de todas as bases do SAMU fechadas no processo de “Integração do SAMU-SP”; 

12. Rediscutir e ampliar a rede de referência em oncologia no município de São Paulo garantindo 

assistência em até 30 dias após o diagnóstico; 

13. Fortalecer e implementar equipes multiprofissionais de saúde  mental nas Unidades Básicas de 

Saúde (Assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatria, terapeuta ocupacional, entre 

outros) conforme diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (Portaria 3088/MS) e necessidades 

de saúde baseadas nos dados epidemiológicos do território do Ipiranga; 

14. Garantir a implantação da tecnologia da informação (E-SUS) na Atenção Básica nas Unidades de 

Saúde, com o uso de dispositivos móveis condizentes com a necessidade para o exercício da 

função dos profissionais de saúde. Com a garantia de treinamento de todos os profissionais 

envolvidos, para o uso efetivo destes dispositivos; 

15. Ampliar a atenção às pessoas com deficiência, TEA (transtorno do espectro do autismo) e outros 

transtornos na Atenção Básica, fortalecendo a UBS, a ESF e NASF. Ampliar a rede de atenção 

psicossocial e promover processos de educação permanente sobre questões pertinentes ao 

cuidado desta população aos trabalhadores dos serviços estratégicos, CAPS IJ, CAPS Adulto, 

CECCO'S e CER; 

16. Garantir que a Escola Municipal e as Escolas Municipais Regionais de Saúde tenham recursos 

necessários, tais como Recursos Humanos, materiais, financeiros, estruturais, ambientais e 

tecnológicos, à implantação da Educação Permanente para o Controle Social; 

17. Readequação urgente da quantidade dos profissionais da área de saúde mental nós serviços 

especializados CAPS e CECCOs existentes e também nas Unidades de Saúde; 

18. Reativação do Hospital Sorocabana com característica de média complexidade; 

19. Implantação de Serviços Sócio – Sanitários Integrados (SMADS/SMS): 01 Centro Dia de Idosos e 

02 ILPI: 01 de grau II e 01 de  grau III na região da Lapa; 

20. Implantar equipamento de apoio e assistência às vítimas de violência (mulheres, idosos, 

crianças, adolescentes e população LGBTQIA+) na região da Lapa;  

21. Garantir uma equipe mínima médica, enfermagem e multiprofissional nos equipamentos de 

saúde através de concursos públicos para as unidades da administração direta, e para as 

unidades vinculadas sob contrato de gestão, através do monitoramento das metas 

estabelecidas;  

22. Estimular a criação de CECCO aonde não tem este serviço. Reafirmar fortalecer CECCO como 



 

equipamento de saúde, integrante da rede psicossocial. Investir na melhoria de sala 

infraestrutura, nos recursos humanos e materiais necessários, garantindo o financiamento além 

de se criar incentivos para a formação de cooperativas populares, associações, núcleos e 

iniciativas de geração de trabalho e renda, com base nos princípios da economia solidaria de 

forma a favorecer a inclusão social na comunidade e no mercado de trabalho, realizando 

parceria com proposta para dar sustentação econômica das iniciativas da comunidade, e em 

parceria com secretaria municipal do trabalho; 

23. Aumento dos recursos para ampliação do Programa de Acompanhamento do Idoso (PAI) de 

modo a abranger 100% das UBS existentes no município de SP e aumentar a disponibilização de 

transporte especializado para idosos cadastrados e que haja também financiamento federal 

para o programa; 

24. Ampliação dos leitos de enfermaria de saúde mental em hospital geral em consonância com a 

política de saúde mental consolidada na Lei 10.216/01 garantindo a internação breve, a não 

institucionalização, o cuidado humanizado, o acompanhamento e a continuidade destes 

cuidados pelos serviços da rede local; 

25. Disque Confirmação - Ampliar o sistema de Call Center implantando os serviços de telefonia, e-

mails e redes sociais para comunicação e confirmação de consultas, exames e cirurgias 

previamente agendadas; 

26. Fortalecer a execução do serviço Hospitalar de alta complexidade no Hospital Municipal de 

Parelheiros – Josanias Castanha Braga. Objetivo: Reduzir as situações de demandas extremas 

para os pacientes com casos de alta complexidade hospitalar e de alto risco no Município, 

incluindo-se a CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Meta: Promover o 

plano operacional do HMP (Hospital Municipal de Parelheiros), garantindo a funcionalidade nas 

suas especialidades cirúrgicas (Ortopedia, Ginecologia, Neurocirurgia, Vascular e bucomaxiliar). 

Indicador: % de pacientes na dependência de vagas, a mercê de uma transferência a longas 

horas de espera, muitas vezes vindo a óbito. Ação: Realizar atendimento humanizado em toda 

sua complexidade hospitalar de urgência e emergência com menos tempo de inclusão aos 

protocolos de especialidades e procedimentos internos;  

27. Promover o aprimoramento, ampliando os serviços de Especialidades em todos os territórios 

das 32 Subprefeituras, diminuindo a demanda reprimida; Objetivo: Fortalecer a expansão das 

Especialidades, ampliando os serviços de atendimento nos Territórios das STS (Supervisões 

Técnicas de Saúde) de cada Subprefeitura, tendo como referência o índice populacional. Meta: 

Ampliar a oferta de especialidades de acordo com o índice da demanda populacional no 

território de cada STS (Supervisão Técnica de Saúde). Indicador: Número de Serviços de 

especialidades ofertadas insuficiente para o atendimento das demandas locais em cada 

Subprefeitura. Ação: Estratégia de logística com adaptações dos Serviços de Especialidades a 

serem ofertados em curto e médio prazo nos Territórios das STS de cada Subprefeitura; 

28. Aprimorar a operacionalização em sua totalidade do serviço em todas as unidades de CAPS/AD 

(Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), ajustando o atendimento no território das 32 

Subprefeituras conforme o índice populacional. Objetivo: Reduzir as ocorrências dessa 

demanda, evitando mortes ou outros agravos psicossociais às famílias. Meta: Promover a 



 

implantação, onde não tem, de um CAPS/AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) 

no território de cada STS (Supervisão Técnica de Saúde) e ampliar onde já tem, ofertando 

assistência e redução de danos ao usuário que faz uso abusivo ou dependente químico de álcool 

e substâncias psicoativas de acordo com o índice populacional de cada uma das 32 

Subprefeituras do Município. Indicador: Proporção da demanda de pacientes em que a rede não 

absorve diante dos agravos e transtornos efetivados aos pacientes que dependem desse serviço. 

Ação: Providenciar espaço adequado para instalação do CAPS/AD (Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas), como também a contratação das equipes necessárias para o pleno 

funcionamento do serviço; 

29. Garantir recurso financeiro para ampliação do atendimento e adequação do RH com 

profissionais qualificados, através de concurso público para toda rede de saúde, nos Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) e Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS), 

priorizando a construção de novas estruturas para ampliar o atendimento em toda a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS); 

30. Fortalecimento das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na rede municipal 

de saúde e ampliação das mesmas vistas o novo rol de procedimentos inclusos pelo Ministério 

da Saúde em março de 2018, e para tal capacitar os profissionais da rede; 

31. Ampliação e universalização do programa de acompanhantes de idosos (pai) com prioridades 

nos distritos mais vulneráveis conforme estabelecido na política pública do idoso; 

32. Demandar uma Lei Federal que incorpore a Portaria da SMS 964, de 27 de Outubro de 2018, que 

regulamenta e estabelece as diretrizes de funcionamento dos Centros de Convivência e 

Cooperativa (CECCO) no município de São Paulo. Obs.: demanda de lei FEDERAL; 

33. Implantação de uma UPA Porte III na periferia do Distrito de Cidade Ademar apresentadas as 

considerações acima e que são resultado ou produto obtido na Audiência Pública intitulada 

Fórum de Saúde – SACA realizada em 28/07/2018. 

 

Propostas prioritárias aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde de São Paulo sobre a COVID-19 

 

1. Assegurar a assistência oportuna para 100% dos pacientes suspeitos de COVID 19, classificando 

seu risco e encaminhando aos níveis assistenciais de referência segundo sua necessidade; 

2. Manter a Telemedicina utilizada na COVID 19 para atenção à saúde, principalmente das pessoas 

egressos de Internação da COVID 19, com intuito de observar manutenção de sintomas 

respiratórios, aparelho locomotor, feridas etc, após estas avaliações por um clinico, propor 

discussão com pneumologista e os demais profissionais de saúde com agendamento presencial 

para avaliação; 

3. Contar com equipe específica (pneumologista, neurologista, enfermeiro e fisioterapeuta 

respiratório) e capacitada para atender pacientes com sequelas pós COVID, reorganizando o 

trabalho das equipes; 

4. Manter as Unidades de saúde com estoques adequados para as sintomatologias apresentadas 

pelos pacientes com COVID19. Garantindo estoque estratégico de medicamentos, padronizados 

na REMUME, para atendimento sintomático dos pacientes, principalmente aqueles da 



 

programação de classe dos analgésicos, antitérmicos, antibióticos e anti-inflamatórios; 

monitorando o estoque de medicamentos de todas as Unidades e orientar quanto a 

dispensação ao usuário; 

5. Que a Secretaria Municipal de Saúde/PMSP, garanta junto ao Ministério da Saúde a manutenção 

dos leitos constituídos no período da pandemia, mantendo   recursos necessários, para ampliar 

a linha de cobertura de tratamento para os sequelados da COVID 19 e outras comorbidades. 

6. Executar emendas parlamentares em ações e serviços de saúde para enfrentamento da 

emergência de saúde pública do Coronavírus - COVID 19, apresentando os relatórios ao CMS, na 

prestação de contas; 

7. Elaborar Plano com cronograma de Educação Permanente, em Tempos de Covid-19, um 

conjunto de atividades educativas de curta duração voltado, exclusivamente, a trabalhadores 

que atuam na gestão da Atenção Primária à Saúde (APS) de até 40 horas. O objetivo é promover 

a troca de saberes e experiências entre os gestores da APS no enfrentamento à pandemia, por 

meio da escuta e do diálogo. 

8. Executar todas as ações contidas no Plano de Contingência, com ênfase na articulação da Rede 

de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 

referente ao Coronavírus 

9. Manter o SUS como melhor Sistema de Saúde, reconhecido pela Municipalidade de São Paulo,  

no momento da COVID 19,  para tanto, a SMS  deverá  torna sempre viável,   garantindo 

Financiamento, (Buscar sempre alinhar com área Federal e Estadual na busca de recursos)   

Assistência, RH e Equipamentos de acordo a arcabouço legal vigente  a saúde e CMS sempre  no 

controle social, nas análises dos instrumentos de gestão, RAG, PAS, PMS, PRESTAÇÃO DE 

CONTA,  mantendo os princípios  SUS, da universalidade, Integralidade e  Equidade. Refirmando 

que o SUS é um dos maiores e melhor Sistema Público de Saúde do Mundo. 

10. Devido ao número de mortes ocorrido nas regiões periféricas do Munícipio de São Paulo, o CMS 

exercendo seu papel do Controle Social, solicita mudança na metodologia da agenda de 

vacinação, que as regiões periféricas do Município de São Paulo sejam priorizadas em todas as 

vacinações, principalmente da COVID 19 e todas suas variantes. 

 

 

 

 

Propostas prioritárias aprovadas - Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

1. Realização de concurso ou remanejamento para suprir o déficit de trabalhadores, sendo que a  

qualificação  é essencial para atender as demandas dos CRSTs, uma vez que cada CRST tem 

estruturas de RH reduzida devido aposentadorias e deslocamento de profissionais.Inaceitável 

qualquer proposta de inclusão de profissionais da saúde oriundos  das OSS para  CERESTs/ 

CRSTs. Os trabalhadores que atuam devem ser concursados; 



 

2. Uniformização em todos CERESTs e CRSTs; 

3. Manter imobiliário, EPIS, infraestruturas em consonância as diversidades e pluralidades no 

atendimento ao trabalhador; 

4. Toda e qualquer alteração ou proposta de mudanças deve se passar pelo crivo do conselho 

municipal de saúde; 

5. Manter o CEREST/CRST com ambiente salubre, ventilação, mobília, ergonômica, equipamentos 

de TI – wi-fi ; 

6. Dar continuidade no Plano Municipal de Saúde; 

7. Subsidiar processos de planejamento, gestão e politicas de e ações em saúde qualificação da 

atuação dos CERESTs regionais e municipais; 

8. Aperfeiçoamento na gestão e cuidados integral à saúde do trabalhador com equidade e 

qualidade; 

9. Reduzir controlar as ocorrências de doenças e agravos relacionados ao trabalho; 

10. Fortalecer a implementação  de politica nacional de saúde do trabalhador; 

11. Politica nacional de vigilância em saúde; 

12. Constar em todos CRSTs/ CERESTs registro mensal de consulta medica em saúde do trabalhador; 

13. Em cenários epidêmicos facilitar o acesso ao trabalhado, evitando deslocamentos 

desnecessários com agendamento para depois marcar consultas; 

14. Manter o registro mensal de emissão de pareceres sobre nexo causal pelos CERESTs no SIA/SUS. 

15. Manter registro mensal de inspeção sanitária; 

16. Monitoramento quadrimestral dos indicadores preconizados na NOTA INFORMATIVA nº 

61/2018 DSAST/SVS/MS. 

 

 


