
 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis 

Local: AMP (Associação de Mulheres de 

Paraisopolis, R. Silveira Sampaio 309) 

Data: 28/5/2015 r3, 8:30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

 

Por: Andrea S. 

Folha: 1  /  3 

 

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

da qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 30/abr/15:  feita por Rejane (AMP) e Dra. 

Carla (UBS I). As correções aplicáveis foram anotadas para 
encaminhamento ao site. 

Mônica 1/jun/15 

2. Pauta: Saúde e Idosos – parte 1 

GT: Evandro, Juliana G., Maria Nilde, Marquinho, Neuza Maria, José Brito 
Vide apresentação em ppt no site. 
Juliana G. (UMCP) comenta que o tema é muito vasto e será dividido em duas 
reuniões da Multi (maio e jun/2015). Reforça a importância da parceria com 
secretarias municipais, estaduais e federais.  
Tereza (PAVS/STSCL) insiste na importância do convite prévio a autoridades 
das subprefeituras para participarem nas reuniões da Multientidades. 

 

 

 

 

 

GT Saúde 

 

 

 

 

 

10/jun/15 

2.1 Hospital: a AMP e a UMCP entendem que o hospital é uma das prioridades 
da comunidade e lutam por um equipamento que atenda Vila Andrade/Jardim 
Colombo/ Pinheiral/ Porto Seguro e Paraisópolis).  As dificuldades aumentam 
nas mudanças de gestão. O GT aponta que segundo a OMS esta região 
deveria ter à disposição 500 leitos. 

info  

2.2 Lixo: Sr. José Brito (UBS II conselheiro de saúde) fez um projeto 
solicitando placas educativas sobre a manipulação do lixo e encaminhou à 
Prefeitura. Foi informado que o C.G. Saúde tem 8 vagas de moradores em 

aberto. 

info  

2.3 Ecoponto: Sr. Mineiro (ACREP/Coopermyre) anuncia que o Ecoponto 
começou a operarem 24/maio/15; enviarão por email o horário de 
funcionamento. O GT informa que Coopermyre já está coletando material 
reciclável de 14 ONGs de Paraisópolis e solicita apoio das Instituições para 
desenvolver campanhas com material educativo para conscientização dos 
moradores e para promover um mutirão de divulgação entre outras ações. 

GT Meio 
Ambiente 

 

5/jun/15 

2.4 Central de Triagem de Resíduos Sólidos: Joseane (ACREP) informa que 
a Ecourbis vai disponibilizar funcionários para o treinamento aos 
trabalhadores da C.T.O GT informa a importância da Operação Cata-bagulho 
que acontece periodicamente em Paraisópolis; as rotas programadas para 
futuro próximos serão divulgadas por email. Tânia (PECP) sugere a confecção 
de um calendário anual com datas da ação. Nota pós-reunião: vide 
programação em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/campo_limpo/catabagulh

o/ 

Mineiro divulga que o treinamento dos cooperados começa em 8/6/15. 

 

 

GT Meio 
Ambiente 

 

 

 

5/jun/15 

2.5 Violência obstétrica: o GT discorre segundo a Lei Federal 11.108/2005 
(vide ppt no site). 
Luzimar:  “É necessário desenvolver uma cultura de respeito no Brasil, há uma 
condição crônica da falta de postura, ética e princípios. ” 
Dra Carla lembra que o primeiro passo para se denunciar qualquer maltrato é 
entrar em contato com a Ouvidoria (secretaria municipal, estadual ou federal). 
Os telefones de contato estão disponíveis nas UBSs. 
Luzimar sugere a criação de um local onde as pessoas possam ter acesso 
aos órgãos para fazerem reclamações e serem orientadas.  Neuza (UBS I) 
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afirma que existe um livro para críticas e denúncias na UMCP onde recebem 
apoio. 
Dra. Carla sugere uma Casa de Parto para gestantes de baixo risco em 
Paraisópolis e informa que há em média 1000 gestantes/ano na comunidade. 
Foi mencionado que o Programa Mãe Paulistana organizava, através de van 
da PMSP, visita ao Hospital em que a gestante faria o parto. 
O GT propõe algumas ações, tais como solicitar carreta itinerante de 
mamografias; mutirões para saúde da mulher; oftalmologia; solicitar 
ginecologista suporte (obs: na UBSI os ginecologistas transferidos foram 
substituídos por médicos da Família e outros médicos, porém, para casos 
mais especiais, as gestantes deveriam ser atendidas por especialistas); AMA- 
especialidades como: saúde da mulher, cardiologia, gestação de alto-risco, 
ortopedia e fisioterapia. 
Dra Carla (UBSI) argumenta que cada equipe na UBS pode atender de 800 a 
1000 famílias (~3500 pessoas); há 17 equipes PSF em Paraisópolis e estima-
se 3.000 famílias não cadastradas. 
Será encaminhado pelo GT em nome da Multi pedido de carreta de 
mamografias que está atualmente na região de Santo Amaro.  
Dra Carla (UBS I) aponta que a maior demanda de consultas na comunidade 
está em cirurgia geral, mamografia, oftalmologia, tomografia ,UST.  
As consultas têm em média espera de 60 dias. O absenteísmo às consultas 
nos postos UBS I, II e III é de 24,67% em média. Para levantamento dos 
motivos de falta foram realizadas 400 ligações, sendo concretizado o contato 
em 100 casos. Deste universo, 70% das pessoas apontaram que esqueceram 
o dia da consulta. Aborda que a imprensa ressalta “falsas” falhas no sistema 
de saúde. O GT encaminhará o link do Youtube que retrata o mau uso do 
sistema de saúde no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

GT Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

GT Saúde 

 

 

 

 

 

GT Saúde 

 

2.6  Idoso: 

Luzimar (PAVS/STSCL) reforça os fatores que contribuem para um  
envelhecimento ruim: dormir pouco, ingestão de álcool, hábitos sexuais ruins, 
alimentação errada, entre outros. Ele menciona que em C.L. há 600.000 
habitantes onde 10% são idosos. Paraisópolis é considerada comunidade 
jovem, possui de 3,3% de idosos (dado de 2014) e 32% de jovens. 
Ao pensar numa velhice ideal, precisamos ter uma vida saudável enquanto 
jovens. Um idoso acamado pode custar de R$ 2000,00 a R$ 5000,00/mês 
(entre cama, remédios, médicos, deslocamentos, alimentação...) 
Em caso de problemas de abandono de idoso: a denúncia deve ser feita ao 
Conselho do Idoso. Além disso, verificar no Posto de Saúde de referência para 
visita de agente de saúde. Acionando CRAS e Supervisor de Saúde do C.L. 
procura-se abrigo imediato. Luzimar também divulga que se iniciou serviço 
denominado Linha de Cuidado ao Idoso (direcionado ao idoso e à sua família. 

Luzimar informa que a STSCL (Supervisão Técnica de Saúde do C.L.) pediu 
a instalação de um CRI (Centro de Referência do Idoso) para atender 
Capão/ Vila Andrade/ C.L.. Existem verba e terreno, porém sofrem várias 
interferências. Cada unidade terá um programa de avaliação multidisciplinar 
do idoso. Identificaram-se as necessidades aplicando um questionário em 
200 idosos para conhecer seus hábitos de vida. O profissional aplica o 
questionário, dá uma nota e os casos mais graves passam por testes 
específicos para classificar a real condição do idoso para encaminhamento à 

info  
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URSI  (Unidade de Referência de Saúde do Idoso). Na cidade de SP há 8 
URSI. 

João Paulo (diretor do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde) fala 
sobre a importância de se considerar o processo de envelhecimento da 
população. 

Neusa (UBS 1) esclarece que o passe de transporte do idoso pode ser 
validado nas próprias vans logo após aniversário do idoso. 

5. Informes   

5.1Pro-Saber: Mineiro divulgou a inauguração da nova biblioteca as 10:00 Interessados 28/mai/15 

5.2 GT Cultura: Cristina (Entreatos) convoca reunião dos membros do GT 
Cultura (pauta: preparação da reunião de Multi de jul/2015). 

GT Cultura 18/jun/15 

6. Próxima reunião: no CAPS - Paraisópolis (R. Silveira Sampaio 660, ao 

lado do AMA).  

Pauta:  Mobilidade urbana + Saúde parte 2. 

todos 25/jun/15 

8:30h 

 


