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Desde 1994 

Participantes: conforme presenças no zoom
 responsável prazo 

DESCRIÇÃO    

1. Leitura da ata da reunião de 27.01.2021 feita por Andrea S. Sem correções    

2. Roda de apresentação dos participantes: AndersonColetto/CAPS A&DIII, Sandra G./Instituto 
ELA, Monica M/Casa da Amizade, Andreas/voluntária, Claudia L/ Assist.SocialPECP, Tereza/Uvis-STSCL, 
MarceloI./OngSkateSolidario, Luzimar/STS-CL, PaulaFelice/BibliotecaCEUP, DraBiancaL/UBSI, 
Jessica/APA-UBSII, EdvaldoFdosSantos/AdaptarComunidade, Karla MacenaO.C.G./coord.CA e prof.a 
EMEFPerimetral, Keli Gois/Jornal Espaço do Povo, Gabriela Stanzani/Hosp Clinicas da Fac. Medicina da 
USP, Sirlene A./ COOHABRAS 

 

  

Roteiro da reunião: conforme o https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-
Multi-24fev2022.pdf 
 
3. Pauta Saúde:  
 
3.1 Enfrentamento ao Covid19: Dra Bianca R./UBSII enviou o arquivo de dados que pode ser 
consultado no site via link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-
Multientidades_Fevereiro22.pdf  (atualização 08fev2022) 
 
3.2 Dados COVID-19:  
Dra Bianca solicita que o próprio usuário utilize senha para acessar seus resultados de exames. 
Casos Notificados: 40.057 SG e 1.356 SRAG, Óbitos: 159 (sendo 126 confirmados) Total de 
notificações/ Parceiros Einstein: 40.083, 19% Pos, 71% Neg. e 21% Ignorados 
Neste início de ano notou-se um aumento significativo no nº de notificações e percebe-se picos na 
taxa de positividade no último mês. 
Monitoramento COVID-19/ Óbitos: No mundo: 5.777.952, Brasil: 635.421, MSP: 40.593 Paraisópolis 
teve um número de óbitos proporcionalmente bem menor em comparação ao MSP . 
MSP 10.02.22: Nas últimas semanas percebeu-se aumento nº de notificações de SG e SRAG em 
dez/jan e aumento do nº de óbitos por SRAG. Houve contratação da equipe para auxiliar a unidade 
porque a equipe da UBS é destinada à atenção básica, chegaram a ter 110 sintomáticos em um 
único dia para 4 médicos. Aumento de positivos com a variante Ômicron. 
Espera-se após o carnaval u o índice de positividade aumente.  
O protocolo de coleta mudou no MSP, o exame RT-PCR era feito quando 2ou+ sintomas aconteciam. 
Há dois meses, seguem o diagnóstico clínico e a coleta é mais seleta para gestantes, comorbidades, 
crianças. Passado o tempo da pandemia, há a possibilidade de diagnóstico clínico, porém o exame 
estando mais restrito, a população procura menos o serviço. Às vezes procuravam por curiosidade 
em saber o resultado ou atrás de atestado para afastamento. Dr Bianca sente por isso, pois o mais 
importante é a saúde do paciente. 
VACINAÇÃO Covid-19: Panorama Geral unidades Parceiros Einstein (11.02.22) 
Total de doses aplicadas: 149.557: D1 82,7% D2/única: 69,0%, D. Adicional: 26,5% 
(poderia estar melhor!) 
Importante falar sobre a vulnerabilidade dos que dependem de adultos para comparecer ao local de 
vacinação, tem a impressão de que a adesão aos sábados tem maior alcance pelo horário. Hoje 
ocorre vacinação nas escolas. 
Gráfico com detalhamento por faixa etária e taxa de cobertura de Dose (1ª ,2a e adicional) 
Nota-se que há 73.890 pessoas cadastradas nas UBS´s I, II e III e temos 7 idosos com 100 anos + 
sem nenhuma dose vacinal e 40 idosos (90-99ª) com 55% de D1 e 50% de D2. Monica M/CA ressalta 
a importância de insistir no atendimento a estes idosos, Tereza/UVIS-STSCL se propõe a identificar 
os idosos e encaminhar ações.  
Prof.a Karla comenta que por motivo de trabalho pais mandam para a escola autorizações assinadas 
para que a criança receba a vacina.  
Luzimar/STSCL comenta que o alinhamento de rotinas depende de decisões da secretaria, a equipe 
fica de sobreaviso caso tenha que abrir em dias fora da rotina. Também avisa que o Conselho Gestor 
da Supervisão de Saúde terá novas eleições; pede que procurem as unidades de referência para 
conhecer o funcionamento do CG e se possível participem.  
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Dra. Bianca comenta que a vacina de dose adicional mais aplicada é da Pfizer. É preciso correr com 
a dose Adicional para melhorar a cobertura vacinal acima de 18anos.  
MonicaM pergunta como é feita a busca ativa.  A médica explica que recebem residentes e alunos 
internos do último semestre da faculdade de medicina do Einstein - eles iniciaram pesquisa para 
catalogar. Algumas pessoas não aceitam, tem medo de morrer, é um discurso complexo; infelizmente 
temos pessoas que não acreditam em vacinas. Antes estes alunos entravam em contato por telefone; 
hoje, aos sábados, vão presencialmente em suas casas. Conversam com gestantes e depois de 
muito esforço e orientação algumas aceitam. 
Luzimar: no site da prefeitura há as unidades que irão abrir no sábado, AMAS e AMAs integradas 
para D1, D2 e D. adicional. Para 5-11a, adolescentes e adultos. É um enorme planejamento para 
490 unidades. Sugere acessarem o site https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/ 
há todas as informações sobre vacinação. 

3.3 NAAPA – Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem.  
Apresentado pela prof.a Karla/ EMEF Perimetral conforme o link 
https://www.flipsnack.com/naapacl/folder_naapa_com_links_finalizado.html 
O NAAPA pertence à DRE Campo Limpo e a coordenadora é Waleska Cizauskas; outra referência 
é a psicopedagoga Leia Ramos. O serviço é chamado na escola para cuidar do emocional das 
crianças. O atendimento é itinerante. Equipe formada por 13 pessoas. O impacto da pandemia é um 
exemplo de atendimento: crianças voltaram depressivas, sem apoio ao estudo em casa e com 
severas cobranças por parte dos pais; vários deixaram de ser estudantes para cuidar de irmãos, da 
casa, entre outros. Os professores identificam maior nº de casos de violência doméstica e contra 
crianças. Muitas crianças não tiveram suporte para serem ouvidos, os problemas aumentaram, 
aumentou a automutilação, tentativas de suicídio e suicídio. Primeiro fazem reunião com o grupo e 
depois atendimento individual. Quando necessário convocam a família. O processo é delicado 
porque se perdeu dois anos do histórico da dinâmica familiar. Trabalho interdisciplinar com 
psicólogos, definem-se ações estratégicas e visita domiciliar. O NAAPA junto ao CAPS, podem 
articular inclusive com sistema de justiça. A itinerância permite visitas às escolas, tem cunho 
formativo (desenvolvem livros/apostilas). Identificam os problemas e tipos de violência e tomam 
atitudes cabíveis. O NAAPA está atendendo professores da Rede com dificuldades de retorno ao 
ensino. Lembram que as crianças estão com uma imensa carga de cobranças e ameaças.  
Claudia L/PECP comenta sobre as dificuldades de adolescentes nas escolas por causa da 
identidade/ orientação sexual. O serviço precisa ser mais divulgado principalmente agora que 
começarão aparecer todos os sintomas da reclusão; além do pedagógico, falamos sobre o 
emocional. Sugere reunião entre CAPS/ NAAPA/ Conselho tutelar, instituições de ensino (regulares 
e contraturno) e PECP. Também se percebeu um maior número de crianças autistas, mesma 
impressão do psiquiatra (especialista em autismo) da AMA Especialidades Pediátricas de Campo 
Limpo. 
Prof.ª Karla fala que a pauta de gênero está muito forte, há várias questões acontecendo. 
MonicaM/CA sugere que Claudia L promova/lidere um encontro entre estas instituições.  
Profª Karla fala sobre o projeto em sala com professores (JEIF – Jornada Especial Integral de 
Formação) 
  
Nota do autor: P/ saber mais sobre o NAAPA vide link:  https://sites.google.com/view/drecl/naapa 

  

3.4 Instituto Ela 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Adote_um_Ciclo-SP-.pdf 
Sandra G. fala sobre o grupo de Educadoras formado durante a pandemia. Hoje atuam na Amazônia, 
Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 
Desenvolveram a Campanha Nacional “Adote um ciclo” em que acionaram instituições privadas e 
receberam mais de 200 mil absorventes; atenderam mais de 7 mil meninas. Além de adolescentes 
nas escolas atenderam mulheres em situação de rua, ribeirinhas e indígenas. A Associação Crescer 
Sempre, a Casa Bem Querer Mulher/CL, as Medidas socioeducativas e as UBS´s parceiros Einstein 
também receberam as doações.  Na comunidade de Paraisópolis, tiveram apoio integral de Tereza 
R/UVIS-STSCL para intermediar toda a logística nas escolas e UBS´s. Hoje o Instituto ELA tem 16 
mil absorventes para destinar ao PECP e/ou Tereza R. Importante que esta ação solidária cause 
impacto na sociedade e não seja um auxílio pontual, já que a pobreza menstrual é uma triste 
realidade e foi agravada com a pandemia. A Profª Sirlene  lembra da importância de se pensar em 
medida mais ecológicas, Sandra G. concorda porém imagina que seja uma ideia futura pois hoje a 

   

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/
https://www.flipsnack.com/naapacl/folder_naapa_com_links_finalizado.html
https://sites.google.com/view/drecl/naapa
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Adote_um_Ciclo-SP-.pdf
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urgência é grande e não há como suprir de forma imediata. No segundo semestre tem o plano de 
oferecer máquinas para fabricar absorventes e fraldas descartáveis geriátricas para a comunidade e 
promover geração de renda. 

4. Informes: 
4.1 Novo teste diagnostico para teste rápido:  projeto de programa do Hospital das Clínicas, 
locado no AMA Paraisópolis. Apresentado pela Enf. Gabriela Stanzani. Desde janeiro/22 está sendo 
feita uma pesquisa de forma inovadora, com ajuda de inteligência artificial, coletas, expande e faz 
comparativo com RT-PCR; aparentemente é um método eficiente, possível colocar na porta das 
unidades, aeroportos, método para marcadores oncológicos. Maior objetivo são os assintomáticos 
positivos.  
ESTUDO BOH – HCFMUSP "Ensaio clínico multicêntrico, adaptativo e simples-cego para avaliar o 
valor preditivo do teste de diagnóstico rápido de detecção de SARS-CoV-2 por meio da análise do 
ar expirado." CAAE: 50629821.8.0000.0068 
INTRODUÇÃO: O racional deste ensaio, baseado na literatura disponível, é fundamentado na 
correlação cruzada entre testes moleculares (RT-PCR) para presença viral e a combinação de um 
conjunto de compostos  
HIPÓTESE: Testar o valor preditivo do método diagnóstico para infecção por SARS-CoV-2 baseado 
no ar expirado em relação ao teste de swab nasofaríngeo analisado por RT-PCR. 
METODOLOGIA: Os pacientes que aceitarem participar, terão coletados seus dados clínicos de 
antecedentes patológicos, medicações concomitantes, hábitos alimentares e sintomas de síndrome 
gripal, além de coletadas uma amostra de ar expirado BOH (experimental) e painel respiratório com 
RT-PCR (padrão ouro) para SARS-CoV-2. A satisfação do paciente com o método experimental será 
avaliada através de questionários de usabilidade e EVA. Não há seguimento dos casos. 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: Ambos os gêneros; idade superior a 08 anos; sujeitos a serem testados 
para infecção por SARS-CoV-2 por RT-PCR ou c/ coleta do teste RT-PCR ou Painel Viral e BOH em 
até 48h entre eles; concorde e assine o TCLE ou TALE antes de qualquer procedimento do estudo. 
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Incapacidade de encher a bolsa de ar; pessoas sob tutela ou privadas 
de liberdade; Doença Pulmonar Obstrutiva Aguda, que impossibilite o preenchimento da bolsa de ar. 
Postos de Coleta: AMA Paraisópolis: 2ªf-5ªf: 9h-16h; UPA Pedreira: 2ªf-6ªf -9h-16h, PS Lapa: 2ªf-6ªf : 9h-16h 

OBS: Exceto feriados (semana de carnaval ficaremos fechados 2ªf e 3ªf e normal na 4ªf) 
Gabriela deixa contatos: gabriela.stanzani@hc.fm.usp.br (11) 99898-3086 / (11) 2661-9587 
resultadosbohbr01@gmail. e agradece acolhimento. A APA Jessica Alves/UBSPII acha muito 
importante ter essa visão, pensando no meio ambiente. Os APAs estão dispostos a contribuir em 
ações de conscientização e apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher./ Instituto Ela : Sandra Garcia 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Semana-Escolar-3-.pdf 
oferecem palestras de conscientização e vídeos curtos no youtube e fala sobre o seminário * 
LEI Maria da Penha https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.164-de-10-dejunho-de-2021-32535713 

* 08.03.22 

VIA 

ZOOM.US 

 

16h-

18h30 

4.3 Jornal Espaço do Povo/ Keli Gois comenta que o jornal circula em Paraisópolis. Estão abertos 
a sugestões de pauta e qualquer informação/campanha que queiram divulgar no impresso e também 
em nosso site. Deixa contato:11 95857-4819, keli.gois@agenciacriabrasil.com.br 

  

4.4 Ed Mídia fala sobre o site http://app.vc/adaptarcomunidade tecnologia do Metaverso para ajuda 
no enfrentamento ao Covid-19. 

  

4.5 CAPS Álcool & Drogas: Anderson fala sobre as obras suspensas por abandono da empresa 
(provavelmente pela alta do custo) e agora abre-se nova licitação (120 dias) provavelmente define-
se final do ano. Hoje atendem UBSP I e II e UBS Jd das Palmas, vão ampliar para UBS P III e V. 
Praia. 

  

4.6 Mudança no NASF: Andrea S. informa que ao procurar o psiquiatra dr Claudio Viegas para 
participar da Multi deste mês, tomou conhecimento que deixou Paraisópolis; há uma nova psiquiatra 
contratada mas não pôde participar da Multi porque não trabalha em Paraisópolis nas 5ªsfs. 
Deixamos aqui nosso sincero agradecimento ao Dr. Claudio pela parceria e apoio prestados estes 
anos à comunidade e em especial ao Fórum Multientidades. 

  

5.  Próxima reunião: Pauta: Assistencia Social e Violência contra Mulher,  Enfrentamento ao 
COVID-19/ Vacinação (via zoom) 

todos 31.03.22 

9h-11h15 

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Semana-Escolar-3-.pdf
mailto:keli.gois@agenciacriabrasil.com.br
http://app.vc/adaptarcomunidade

