
Descrever em 
no máximo 20 
linhas cada 
uma das 
seguintes 
características 

Ca mama Gravidez de alto 
risco 

HAS Saúde Mental 

Rede pública 
ou conveniada 

Rede conveniada 
municipal. A cidade 
de São Paulo tem 
vários serviços de 
referencia (CACON e 
UNACON) mas 
apenas três deles 
sob regulação 
municipal: IBCC, 
IAVC e ISL. São 
serviços privados 
filantrópicos 
especializados 
conveniados ao SUS  

Rede própria 
municipal, mas 
em grande parte 
também 
referenciada em 
equipamentos de 
gestão estadual. 
Analisou-se os 
serviços públicos 
municipais de 
referência para 
GAR mediante 
grades pactuadas, 
tanto com 
equipes 
organizadas em 
serviços de 
atenção básica ou 
especializadas 
como nos 
serviços 
hospitalares. 

Rede própria 
municipal 
organizada com 
cardiologistas 
contratados, 
tanto em 
ambulatórios de 
especialidades da 
administração 
direta quanto nos 
gerenciados por 
contratos de 
gestão com OSS. 

Rede própria 
municipal de CAPS, 
sendo tanto serviços 
organizados pela 
administração direta 
quanto nos 
gerenciados por 
contratos de gestão 
com OSS. 

Funcionamento 
da atenção 
básica (ESF, 
misto, 
programático, 
PA, encaixe de 
intercorrência, 
avaliação de 
risco com ou 
sem 
acolhimento, 
etc.) 

Rede básica com 3 tipos de Ubs: modelo tradicional e ESF organizada tanto em 
unidades exclusivas como em unidades mistas. Tem estratégias de acolhimento 
organizadas com avaliação de risco. 
 
Ca de mama – São encaminhados para especialistas mediante agenda regulada.  
GAR – Tem grade pactuada com agendamento direto nos serviços de referência  
mediante protocolos. 
HAS –São encaminhados para especialistas mediante agenda regulada. 
Saude Mental – CAPS de porta aberta e de referência da atenção básica. 
 
 

Rede temática 
(existe para 
esse agravo?; 
como se acede 
a ela?) 

Rede de oncologia 
ainda não 
plenamente 
implantada no 
Estado de São Paulo 
do ponto de vista da 
pactuação, 
financiamento, 
regulação dos 
cacons. 

Incluída na rede 
cegonha e na 
rede mãe 
paulistana 
(política 
municipal). 

Inserida na rede 
de condições 
crônicas, mas que 
não tem 
especificidades 
de financiamento 
e funcionamento.  

 
Os CAPS estão 
organizados  
historicamente na 
cidade de são Paulo, 
que tem 
projetosespecíficos,e 
inseridos atualmente 
na RAPS 

Apoio matricial Ha NASF na cidade de São Paulo apoiando as ESF de forma regionalizada. Constituido 



/NASF de quais 
especialidades? 

por equipe multiprofissional com dificuldade de manutenção de profissionais na 
periferia da cidade.  

Serviços 
universitários 
com ou sem 
alguma 
regulação de 
vagas pela 
prefeitura 

Os serviços universitários não temregulação especifica, assim como a maioria dos 
hospitais de alta complexidade de gestão estadual. 
 

Central de 
marcação de 
consultas 
(descrever) 

Há duas centrais gerais de regulação do acesso/complexos reguladores, uma 
municipal que utiliza o sistema SIGA para agendamento e uma estadual que usa o 
sistema CROSS para agendamento. Do ponto de vista municipal há centrais regionais 
em todas as coordenadorias assim como algumas das agendas estão descentralizadas 
ao nível das unidades. Central de 

regulação de 
vagas 

Alguma 
característica 
singular dessa 
rede local que 
mereça ser 
detalhada 

    

 


