
 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis – r4  

Local: ETEC (R. Dr. José Augusto de Souza e Silva  

s/n - Jardim Parque Morumbi)
 

Data: 28/09/2017, 8h30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades Por: Andrea S. 

Folha:    1/2 

 

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 PECP)
   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 31.08.2017: feita por Eliana P. e Andrea S. As 

correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Monica 
M 

07.10.17 

2. Pauta 1: Saúde - parte II por Luzimar C.F. (para acessar apresentação completa 
vide www.paraisopolis.org/multientidades/atasmultientidades/anexo da 
Coordenadoria Regional Sul. Abrange STS-M´boi Mirim, STS Santo Amaro/Cid 
Ademar, STS Parelheiros, STS Capela do Socorro e STS CL (Capão Redondo, 
Campo Limpo e Vila Andrade). 
STS –CL: população aprox. 666 mil habitantes com cobertura de 92% em ESF. 
Parceiros são H. Albert Einstein e CEJAM. Está dividida em: 26 UBS, 2 UBS int., 3 
AMA, 2 CAPS AD,1 RedeHC, 1 CAPS inf., 2 RT/RTE, 2 CECCO, SAE/AIDS 1, 1 CTA, 
1CEO, 1SUVIS. Lembrando que a UBS integrada é a fusão da AMA com a UBS, a 
unidade passa a ser referência de atendimento de urgência. A AMA Paraisópolis tem 
atendimento 24h e não será integrada. 
Pessoas cadastradas nas UBS de Paraisopolis: UBS PI- 19.700, UBS II 20.300, UBS 
III 17.700. Recursos Humanos jul/17: não há déficit de médicos. 
Há sempre um enfermeiro a mais na unidade para ajudar o diretor. 
Produção de consultas médicas UBS´s I,II,III - 1° sem: 35.878 (2016) e 34.266 (2017). 
Houve esforço de adequação dos médicos, do sistema e a agenda foi reorganizada. 
Há vários profissionais que tomam cursos ao longo do ano 
Produção de consultas de enfermagem UBS´s I, II, III - 1° sem: 22.815 (2016) e 
26.522 (2017) 
Absenteísmo em consultas: UBSI: ~27%, UBSII 18%, UBSIII 11%. A meta é de 5 -
10%. O paciente não comparece devido a vários fatores. As pessoas com perfil de 
urgência são atendidas no lugar dos faltantes. O absenteísmo nacional gira em torno 
de 20%, responsável por grande desperdício de recursos públicos. Neusa (UBSI) 
comenta que seria importante a paciente sair da UBS com um lembrete sobre 
data/hora da consulta agendada para não se esquecer. 
Configuração das agendas: Médicos: 70% consultas, 30% visitas domiciliares, 
reuniões, cursos, etc. Enfermagem: 45-50% consultas, 50-55% visitas domiciliares, 
cursos, reuniões, etc 
Gestantes ativas em Paraisopolis. jun/16: 647, jun/17: 722. A média de nascidos/mês 
em Paraisopolis está estabilizada: 57-58.  
Referência prénatal alto risco: HM CL  
Referência ginecologia para casos difíceis: UBS V. Praia.  
Referência para Partos: baixo risco = Amparo Maternal e alto risco = HM CL 
Obs: a maternidade da Santa Casa Misericórdia de Sto Amaro fechou. 
Saúde Bucal: alguns dados da fila de espera em Paraisópolis. Prótese: 235 
Endodontia (tratamento de canal): 182, pacientes c/ necessidades especiais: 1, 
cirurgia oral menor: 95, Periodontia: 30. Entre outros.  Referência: CEO CL (centro 
de especialidade odontológica) 
Neusa (UBSI) comenta que a EE Etelvina não liberou trabalho do dentista na escola. 
Regulação: aumento da demanda e intenso trabalho com o programa Corujão. 
Regulador local: identifica o caso local conforme a necessidade, passa o caso para 
a secretaria agilizar o agendamento. A revalidação da lista de espera na UBS é feita 
semanalmente.  
Produção de jan a jun/17: STS CL: 78.553 consultas médicas especializadas. 
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Referência em Pediatria: PECP: atendimento de 0 a 14 anos de Paraisópolis e STS-
Reg Sul. O PECP tem recebido perfil de pacientes de complexidades neurológicas, 
casos que o sistema público não comporta.  
STS-CL Planejamento: 1) URSI-CL com o avanço da idade a avaliação inicial do 

idoso precisa de mais atenção. 2) ampliação do SAE/CTA Mitsutani. 
Implantação: STRIII – Serviço de residência terapêutica (vínculo com CAPS) por 
exemplo para quem sai do manicômio. 
Projeto Teledermatologia: programa de diagnóstico virtual para reduzir espera por 
consulta dermatológica. Recebem 16 mil pedidos de consulta/mês e a agenda 
permite atender 10 mil. Objetivo: até dez17 o paciente espere no máximo 30 dias pela 
consulta. 

Catabagulho: Tereza (UVIS/STS-CL) informa sobre serviço prestado em Paraisópolis 
- 13/abr/17, 25/ago/17 e 22/dez/17. Em locais de difícil acesso fica permanente em 
um quadrante. Coleta mecanizada: 1vez/semana. A divulgação é feita pela SOMA 
com panfletos e banners, nas UBS´s e site da prefeitura. O local mais limpo de 
Paraisópolis é na Central de Triagem/ Ecoponto, onde menos chega material. Tereza 
pede apoio das instituições para fazer uma ação efetiva e melhorar o descarte 
correto, chamar a população para conversar. Juliana O. (UMCP) comenta sobre as 
áreas desocupadas para projetos de Urbanização e estão sendo reocupadas. 
Pedidos insistentes são feitos para cercar terrenos previstos e evitar invasões.

 

  

3. Pauta 2: Esporte, Cultura & Lazer 
XII Mostra Cultural de Paraisópolis: tema “Desperto, descubro e realizo” 
Concurso do logotipo: 410 desenhos em 2 categorias: 4-6 anos, 7-14 anos 
Participaram: C. Amizade, CCA D. Diva, CCA S. José, CEISER, CCT (CEI, CCA) 
CEU EMEI, EE Homero. 
Concurso Redação: estudantes escolas públicas E.M. + EJA final II: 230 inscritos 
Ao longo do ano aconteceram 4 encontros socioeducativos, 2 encontros de formação 
para captação de recursos e Oficinas com opção de 2 cardápios, um para alunos, 
educadores e usuários e outro para jovens, afim de promover vivências e acessos a 
novos conteúdos. Para conteúdo completo sobre a XII MC vide ppt no site 
www.paraisopolis.org  
Esportes: Marcelo I/ Skate Solidário aponta que falta de interação no GT e problemas 
familiares impediram a atualização de dados para esta reunião. 

  

4. Informes:   

4.1 Aliança Empreendedora: Eliana PS/ PECP divulga o curso Comunidade 
Empreendedora. Inscrições (2151.6719 ou 2151.6720) horário 18h30-21h30. 
4.2 Descobrir Brincando: babás e cuidadoras 

 24-

30/10/17 

3af e 5af -  

4.3 Interação dos GT´s: Andrea S. alerta as pessoas que se candidataram à formação 
dos GT´s, que mantenham contato sobretudo no período que antecede sua 
apresentação. Acrescenta que voluntariamente circula um @ entre o anfitrião da 
reunião e os integrantes do grupo, para que se conversem e definam as necessidades 
para que sua apresentação aconteça sem comprometimento. Também pede atenção 
do anfitrião de cada reunião do Fórum para o Regimento Interno, que está no site e 
adicionalmente é enviado por email no ato da confirmação do local que irá sediar a 
reunião. 

  

5. Próxima reunião:  EE Maria Zilda Gamba Natel - Rua Dr. José Carlos de Toledo 
Piza - Jardim Parque Morumbi, São Paulo - SP, 05665-010. Tel: 3501-7255.  
Pauta: Educação parte II 

todos 26.10.17 

8:30h 
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