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À Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo (SMS-SP) 

 

A Câmara Técnica de Medicina de Família e Comunidade (CT-MFC) do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), vem, por meio desta, 

expressar-se a respeito do “UBS Integral”, programa proposto pela Prefeitura de São 

Paulo como forma prioritária de ampliar a rede de Atenção Primária à Saúde (APS) no 

município. 

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP) apresentou as 

características e objetivos dessa proposta em várias oportunidades, destacando-se a 

Plenária Temática “Perspectivas da Atenção Primária à Saúde no Município de São 

Paulo”, organizada pelo CREMESP em 17 de maio de 2013, e a cerimônia de inauguração 

da UBS Integral Jardim Mirian – ambas contando com a presença do próprio Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. José Di Filippi. Além disso, alguns gestores de Organizações 

Sociais (OSs) tiveram a oportunidade de debater o assunto diretamente com a SMS. 

A CT-MFC do CREMESP é formada por médicos de família que trabalham e 

trabalharam na rede de saúde, professores universitários, gestores e tutores de 

residência. Seu principal objetivo é debater sobre a Medicina de Família e Comunidade 

(MFC), elaborar e propor estratégias que fortaleçam e consolidem a APS no Município de 

São Paulo.  

Nesse sentido, a CT-MFC reuniu nesse documento uma análise sobre a proposta 

de UBS Integral, propondo outras estratégias que possam fortalecer e ampliar a APS no 

município em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional 

de Educação Permanente e Política Nacional de Humanização. Além disso, a fim de fazer 

frente aos atuais desafios da atenção à saúde no município, a CT-MFC apresenta 

propostas com resultados já verificados em outros municípios do país. 

 

A Atenção Primária no Município de São Paulo 

 

Apesar da municipalização do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo desde 

2001, nunca houve uma política de saúde que efetivamente fortalecesse a APS como eixo 
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estruturante do SUS, nem a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como proposta 

prioritária no município de São Paulo, conforme preconiza o próprio Ministério da Saúde. 

Atualmente a ESF cobre cerca de 40% da população paulistana em todas as 

regiões. Nos locais do Brasil onde a ESF foi implantada houve redução do atendimento às 

urgências e emergências em prontos-socorros infantis, redução da mortalidade infantil, 

redução das internações de condições sensíveis à atenção primária (asma, insuficiência 

cardíaca etc). Além disso, a ESF contribui para promoção de ações coletivas, socialização 

da comunidade e abordagem de condições vulneráveis, como verificados com a redução 

dos índices de violência em alguns locais. 

Membros da CT-MFC visitaram as unidades básicas no município do Rio de Janeiro 

e verificaram resultados promissores. O município do Rio de Janeiro implantou residência 

médica em Medicina de Família e Comunidade na própria rede de saúde com resultados 

efetivos tanto para a cobertura assistencial como para formação profissional. Esse 

programa de residência, articulado a um programa de carreira, aumentou a ocupação de 

médicos nas equipes da ESF, melhorou a qualificação dos profissionais e aumentou a 

resolutividade na atenção primária.  

 

Propostas da Câmara Técnica para a Atenção Primária no Município de São 

Paulo 

 

Considerando os atuais argumentos apresentados para a implantação da UBS 

Integral em contraposição ao não fortalecimento da ESF, a CT-MFC apresenta propostas 

que possam aumentar a resolutividade das Unidades Básicas de Saúde, ampliando a 

oferta de procedimentos e atendimentos, acesso e qualidade da atenção primária no 

município. 

 

 Fortalecer e ampliar a APS e ESF por meio de infraestrutura adequada nas 

UBS; 

 Ampliar o número de UBS no território para que todo o paciente tenha 

acesso facilitado ao serviço de saúde; 
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 Estabelecer equipes da ESF com até 3000 pessoas, considerando 2000 

pessoas em regiões de alta vulnerabilidade, permitindo maior 

resolutividade pelos profissionais da própria equipe da ESF; 

 Preparar as UBS, tanto do ponto de vista de recursos humanos como de 

equipamentos e insumos, para realização de procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais pelas equipes da ESF; 

 Ampliar o horário de funcionamento das UBS, inclusive aos sábados; 

 Permitir que as equipes da ESF realizem o atendimento à demanda 

espontânea de sua região, fortalecendo o vínculo, a coordenação e 

resolutividade do cuidado; 

 Implantação na rede de saúde do Programa de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade com preceptores com formação adequada. Essa é 

uma estratégia factível para aumentar a resolutividade, provimento, 

fixação e qualificação dos médicos da equipe da ESF; 

 Fortalecer a articulação e comunicação entre os serviços da APS e os 

serviços de referência, ordenando a rede a partir da APS e ampliando os 

serviços de referência de acordo com a necessidade de saúde; 

 Ampliação da equipe multiprofissional por meio da expansão dos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 

Por fim, a CT-MFC considera que o acesso e a integralidade da APS, pretendidos pela UBS 

integral, devem ser garantidos por equipes de Saúde da Família em parceria com os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família, conforme as melhores evidências científicas 

nacionais e internacionais e diretrizes da Política Nacional da Atenção Básica. 


