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Pauta: Assistência Social - Enfrentaento COVID-19 (II)
 

Por: Andrea S.(vol) 

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 da Reunião (virtual): Monica/Casa da Amizade, Denise C.A/Crescer Sempre, Claudia R./Cufa-

Filóo, Rubem A./Filóo, Ana Silvia P/Cultura Inglesa Paraisópolis, Mariângela/Cultura Inglesa Paraisopolis, 

Maria/PróSaber, Leide/ Cons. Gestor Habitação,  Claudio G./ Filóo, Claudia RL./ PECP, Renata R./UBSII, Juliana 

F./PECP, Carolina/CeiSer, Andrea S./ Voluntária, Ricardo A./Coopercaps, Lucas/CA, Tereza I./STS-CL, Ana 

F./Avesso, Stefani B./SAS-CL, Patricia C./NASF-UBSI,II, Neusa/UBSI, Andrea/UBSI, Aline M/UBSIII, 

Leide/CGHabitação 

  

OBSERVAÇÃO: II Reunião sobre “Enfrentamento da COVID19”   

DESCRIÇÃO:   

1.Leitura da ata da reunião de 26.03.2020: leitura realizada por Andrea S./voluntária. As sugestões de 

correção devem ser enviadas por e-mail à Monica M/CA 

Monic

a M. 
10.04.20 

2. Convite para reunião: Em 06.04.20, Andrea S./voluntaria, encaminhou por e-mail ao Fórum Multientidades 
a ata da reunião de 26.03.20 e convite para participação da II Reunião Extraordinária Virtual-em 07.04.20. As 
pessoas interessadas entraram em contato manifestando disponibilidade, assim receberam e-mail com o link 
da reunião para acessar o evento marcado. A reunião em formato de videoconferência foi convocada por 
Monica M/Casa da Amizade de forma remota através do ZOOM.US. 

  

 

 

3. Pauta: Enfrentamento COVID-19 – PENSAR ESTRATÉGIAS EM REDE PARA MINIMIZAR IMPACTOS 
DO CORONAVÍRUS. 
Após breve apresentação dos participantes, o grupo inicia esclarecimentos de suas ações de cunho 
assistencial à comunidade de Paraisópolis em decorrência da pandemia.  
 
Maria/PróSaber: Garantiram salário dos funcionários, distribuíram 180 CBs (cestas básicas) com horário 
marcado 5ªf e 6ªf (2 e 3/04), mandaram também uma cesta Infância com material; estão promovendo 
atividades online com crianças e jovens com objetivo de entreter as crianças e saber como as famílias estão 
passando. Estão estudando a distribuição de uma 2ªCB.O espaço do PróSaber foi cedido para Rejane 
S/UMCP no apoio ao projeto “Adote uma Diarista”. 
 
ClaudiaR/CUFA: Divulgaram doação de 162 CBs de mobilização particular; CUFA está priorizando a compra 
e distribuição no comércio da comunidade. Doravante continuarão a comprar CB´s mas para evitar 
aglomeração adotarão estratégia de entrega. A 99Taxi vai pagar diária de taxis para Pq Sto Antonio, Heliópolis 
e Paraisópolis onde serão 5 motoristas remunerados para recolher doações.  Maria/PróSaber dispõe espaço 
para o treinamento. Ainda não foi preparada a planilha Excell p/ registrar doações. Oferece ao grupo, doação 
recebida de sabonetes (7csx-108/cx), para liberarem espaço.  
 
Ana Silvia P/ Cultura Inglesa Paraisópolis: estão fazendo ligações para as famílias dos 1200 alunos da escola 
de inglês, já conseguiram contato com 50% dos alunos. Fala sobre questões acadêmicas e dificuldades 
enfrentadas. Em 03/abr as aulas virtuais começaram e alcançaram adesão de 80% dos alunos.  
Mariângela fala sobre o plano de contingência para doar 2 mil CBs com produtos alimentícios, proteína, 
produtos de higiene/limpeza, além de 2mil kits de máscaras/álcool em gel e luvas descartáveis para 
voluntários. Mariângela pede ajuda da rede para canalizar entrega eficiente e sem aglomeração aos que mais 
precisam, As entregas devem começar nas próximas semanas e pede ajuda para o cadastro das famílias. 
Devido à natureza do recurso envolvido é necessário registrar cada beneficiário para prestação de contas. 
Após um mês vão avaliar. Maria/PróSaber sugere um cadastro da rede poque todos precisam lançar e registrar 
suas doações/ investimentos.  
 
Dra Aline M;/UBS P III: Campanha vacinação contra gripe até 16/04, trabalhadores da saúde e pessoas acima 
de 60 anos, depois serão profissionais força de segurança e salvamento; a partir de, 29/05 crianças e adultos 
55 a 59 anos. Para detalhes das ações dos 3 UBSs vide www.multientidades.virtual/org.br. UBS III está 
vacinando na EMEF Perimetral e em tenda drive-thru no estacionamento da UBS-III (permitindo que idosos 
não precisem entrar na unidade); os acamados são vacinados nos domicílios. A orientação é ir ao PS apenas 
em caso de extrema necessidade, mas todos que chegam são atendidos e acolhidos. O fluxo interno separa 
os usuários que apresentam síndromes gripais em geral. Na porta há um profissional das 7h às 19h fazendo 
abordagens sobre os sintomas e direcionando o paciente para o fluxo correto.  Hoje a UBS III recebe 5 a 6 
pacientes com síndrome gripal/dia; são monitorados por telefone nos 2 dias subsequentes. Plano de 
contingência: a partir de 15 pacientes/dia serão atendidos em uma tenda fora da unidade para triagem. Alguns 
protocolos estão sendo adotados na troca de receita e paciente com doenças crônicas para que não se 
contaminem. O atendimento teve queda considerável e estão preparados para quando e se a demanda 
aumentar. A UBS P III foi inaugurada em 2011 com área de abrangência de Panambi, Pq R Burle Marx, 
Marginal Pinheiros e área que beira a av Hebe Camargo, inclusive áreas invadidas. A dificuldade de acesso 
não permitiu cadastro de aproximadamente 80 a 100 famílias. Ganharam mais uma equipe ESF para atender 
a abrangência para cadastramento. As ACS tem cadastro dos mais vulneráveis com questionário para cada 
família, baseado na escala Coelho Savassi, além do mapeamento.  

  

http://www.multientidades.virtual/org.br
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Os pacientes que aparecem com síndrome gripal inicialmente não fazem teste. Todos são avaliados em sala 
de isolamento, fazem monitoramento diário por ligações e registram anotações do quadro do paciente.  
 
Stefani/SAS-CL Reforça para os moradores não irem ao CRAS a fim de evitar aglomerações; agora não é 
hora de fazer inscrição para CadUnico naquele local. Já temos cadastros realizados e quem não tiver deve 
fazer o autocadastro pelo aplicativo; o governo tem várias plataformas de cadastro. A nível nacional 200 mil 
pessoas na fila do BF desde dezembro/19 foram incorporadas esta semana; precisam consultar o app para 
saber se foram contemplados e acessar link da Caixa Econômica. É importante instalar o app e consultar o 
NIS para saber se está tudo certo. As famílias com BF suspensas no ultimo trimestre de 2019 serão liberadas 
após apuração das condicionalidades. O CRAS terá a partir de amanhã (08.04) um sistema de agendamento 
eletrônico no 156, também para resolver pendências. As incidências de não atendimento de condicionalidades 
de 2020 não vão aparecer portanto não se aplicarão as suspensões previstas nos procedimentos. É primordial 
disseminar o aplicativo pois não haverá intermediário, a informação irá direto para o sistema de banco da 
Caixa Econômica. 
 
Claudia L/PECP: sugere que a Cultura Inglesa aproveite a capilaridade das ACS´s para entrega do kit 
máscara/ álcool em gel e limpeza para garantir orientações adequadas.  
 
Patricia/ NASF-UBS I,II e Neusa/ ACS UBSI: no dia anterior uma pessoa buscou o atendimento da UBS 
pedindo atestado  de afastamento por 14 dias segundo equipe médica contratada pela UMCP; diante de uma 
negativa de atestado remoto pediram que o médico do posto fosse à sua casa, o que também não está 
prescrito nas funções do médico de plantão. Foi perguntado como estão sendo feitas as notificações pois 
devem seguir protocolo de complexidade e é necessário registro das informações. Teresa/UVIS pergunta se 
os casos atendidos pela equipe estão sendo notificados; os dados das UBS´s são relatados à UVIS/STS-CL. 
 
Denise C/Crescer Sempre: aulas virtuais para E.M. (Google Sala de Aula) com 90% de adesão, contato por 
WhatsApp com a E. Infantil e Jovem Crescer (8º e 9º EF), contato frequente para fazer direcionamentos 
necessários e situação das moradias; verificam inclusive questões emocionais.  
 
ClaudiaR/Cufa-Filóo lançaram ontem a doação de assinaturas para 2 mil famílias na Filoo.  
 
Leide/CGHab: tem acompanhado a entrega de doações e mostra preocupação; entende que é necessário 
chegar aos mais necessitados.  Muitas doações alguns moradores buscam e os mais vulneráveis podem ficar 
descobertos.  Grotão e Grotinho são os mais descobertos. Claudia R. comenta que o melhor critério seria 
atender por criticidade de vulnerabilidade; sem essa info, hoje atendem por demanda em regime de urgência. 
 
Ana Fisch/Avesso se coloca à disposição e sugere planilha de cadastros. 
 
Claudia L/PECP: propõe atenção especial para as famílias que não cumpriram as condicionalidades 2019 
para o BF (ex: frequência escolar insuficiente) e o atendimento online para auxilio emergencial está 
demorando. 
 
MonicaM/CA apresentou um sumário consolidando o número de famílias e moradores registrados em cada 
UBS (vide site). O total de idosos em Paraisópolis é quase 5% da população (obs: no Distrito de V. Andrade 
é aprox 10%). Lembra que em mar/2019 havia cerca de 4800 cadastros no BF na Vila Andrade; supondo o 
cenário mais conservador (de que sejam todos de Paraisópolis a considerar a condição social da região ao 
entorno) seriam em torno de 25% das famílias com BF. Dados de 2 escolas públicas do território (uma 
municipal e outra estadual) validam esta ordem de grandeza. Patricia/NASF comenta que as ACS´s registram 
protocolo de vulnerabilidade de cada família e muitas não tem BF. 
 
Neusa/ACS-UBSI comenta que muitos idosos foram para o interior nesta fase de pandemia.  
 
4. Encaminhamentos:  
 Foi sugerida nova reunião Multi extraordinária em 21.04.  
Nota pós-reunião: adiada (feriado); será feita junto com a reunião Multi regular em 30/abr2020 

 
5. Próxima reunião:  

Pauta: Saúde – parte 1/enfrentamento da COVID-19 

Local: reunião virtual por videoconferência com ferramenta zoom (por motivo de isolamento social/ pandemia 
por Coronavírus-COVID-19)

 

todos 30.04.199

h00 


