
 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r4 

Local:UBS 1 (Rua Melchior Giola, 80) 
Data: 31/08/2017, 8h30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades Por: Cristiane Keller 

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 27.07.2017: feita por Maria Aurivan. As 

correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Houve esclarecimentos sobre o não acontecimento da reunião do conselho 
gestor. Cassio (Gestor/UBS 1) explicou que alguns profissionais não 
participaram da reunião de Multintidades por conta da simultaneidade com a  
Reunião de Supervisão do CL. Conversa sobre a possibilidade de mudar o dia 
das reuniões do Fórum Multientidades, mas foi mantido todas as últimas 
quintas-feiras do mês lembrando das tentativas anteriores não eficazes.

 

Monica M 05/08/17 

2. Pauta 1: Saúde: (vide ppt no site www.paraisopolis.org) Juliana (UBS 1) 
fez apresentação falando sobre Sífilis: o que é, tratamento e 
acompanhamento, tratando o assunto por grupos (adultos, grávidas e 
crianças). Foram apresentados dados alarmantes sobre a doença nas 3 
UBS´s de Paraisópolis de jul/2016 a jun/2017. Cassio (UBS1) falou sobre a 
dificuldade do tratamento. Houve sugestões de ser pensada uma abordagem 
diferente para adolescentes, aproveitando grandes ações como Outubro 
Rosa. Foram apontados alguns problemas com a falta de penicilina a nível 
nacional, mas não chegou a afetar as UBS´s locais. Foram apontadas 
dificuldades de implantar e prosseguir o tratamento. O teste rápido de HIV e 
Sífilis pode ser feito em qualquer unidade de saúde. UVIS é responsável pelo 
monitoramento dos tratamentos de Sífilis. Houve conversa sobre a 
possibilidade de acessar os jovens na escola, sendo apontadas sugestões e 
dificuldades. Francisco comentou sobre a ação que já fez na escola Crescer 
Sempre, onde fez uma conversa com os jovens, que surtiu um bom efeito 
quanto às suas dúvidas.  
 Apresentados dados das gestantes que iniciaram o pré natal nas UBS´s, 
divididos por idade. Fala sobre consequências da Gravidez na adolescência e 
para o bebê. Fala sobre prevenção. 
Clariane (Assistente Social/ AMA) fez apresentação sobre Violência e 
Notificação pelo AMA. Foi distribuída a Ficha de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). Foi apontado que no AMA/Paraisópolis há maior número 
de notificações. Os casos são divididos por tipo de agressão. Foi comentado 
sobre casos de agressão contra funcionários. A incidência de agressão é 
maior nos dias de funk. Houve um caso recente de overdose de uma menina 
de 12 anos no AMA e outro caso de overdose de uma menina de 15 anos na 
UBS1 que a levou a óbito. Foram citados casos graves de overdose e abuso. 
Orientações sobre serviços de apoio a quem sofre violência: Mulheres Vivas, 
CRAS e Delegacia (para fazer B.O.). Cassio (UBS1) fala sobre violência 
contra mulher decorrente do uso abusivo de álcool. Clariane (AMA) falou 
sobre o PEP (medicação preventiva contra AIDS) e que há reincidência para 
tomar medicação. Conclusão: Há resistência por parte dos pacientes para 
notificação. Mulheres são mais atingidas. 
Juliana (UBS1) aponta dados de violência que chegam nas UBS´s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pauta 2: Saúde do Homem: Francisco (UB 2) fez apresentação sobre 
saúde do homem – Desafios, Evolução e Estratégia para Promoção da Saúde. 
Falou sobre a plataforma de Cairo (1940) e Política Nacional de Saúde do 
Homem, que traz aspectos sobre dificuldades masculinas (2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paraisopolis.org/
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Apresentou gráficos sobre a mortalidade na população masculina e apontou 
que os homens somem dos serviços de saúde na adolescência e só aparecem 
nos serviços de emergências. Falou sobre os determinantes de saúde modelo 
de Dhalgren e Whitehead, modelos de educação e sua evolução, falta de 
conversa para processo educacional no procedimento médico, 
reconhecimento da voz da população, dificuldades de acessar os homens da 
comunidade, necessidade de ver o homem em todas as suas formas, falta de 
estímulo da presença do homem nas ações existentes, os homens não são 
inseridos em alguns âmbitos familiares, apontamento de algumas leis que 
afetam diretamente o homem, diferenças entre sexo e gênero, plataforma 50-
50, como os profissionais agem com o público masculino. Explicou o projeto 
Conversa de Boteco: foi iniciado em 2013 e consiste em uma roda de 
conversa, que não tem tema pré-definido, pois é desenvolvido no decorrer da 
conversa, com as dúvidas dos participantes; o convite é feito “boca-a-boca” e 
tem forte objetivo de quebrar conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informes:   

4.1 Conselho Gestor do AMA: Estão abertas as inscrições.   

4.2 Curso de Protagonismo Social para jovens:  Sol/ Projeto Pipa falou sobre o 
curso gratuito que aconteceu em 07.2017 com um leque de informações 
envolvendo urbanismo e arquitetura. Distribuiu uma publicação na forma de 
jornal com explicação do projeto, intenção de disponibilizar mapas mais 
completos e envolver jovens no mapeamento.  

todos  

4.3 Absenteísmo nos serviços de saúde: Cassio /UBS1 apontou dados 
alarmantes incluindo o PECP. 

  

4.4 Tereza/STS-CL: Falou sobre CATA BAGULHO. Informações disponíveis na 
internet a serem detalhadas na próxima reunão  

Tereza 28.09 

4.5 XII Mostra Cultural de Paraisópolis: Mônica (Casa da Amizade) descreveu 
o processo em andamento  

 16/set/17 

9:00-17:00 

5. Próxima reunião: ETEC    R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n - Jardim 

Parque Morumbi, São Paulo - SP, fone (11) 3501-4994 
todos 28/09/17 

8:30h 

 


