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Local: Zoom.US Data: 27.10.2022 9h00-11h15 

Assunto: Reunião Mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Saúde II e Enfrentamento ao COVID19-Vacinação  

Por: Andrea PS (volu) 

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 presenças no zoom
 responsável prazo 

DESCRIÇÃO    

1. Leitura da ata da reunião de 29.09.2022 leitura feita por Andrea S, sem correções.   

2. Roda de apresentação dos participantes, Monica M./C. da Amizade, dra Aline K/UBSPIII, Claudia 
L/Nucleo Social PECP, AndreaS/voluntária, Flavia Pires/Movimento Cultura Gorda, Lucilene Pereira da Silva/ 
(?), Ranier Enf.º sênior UBSP III, Eliana Pires/ CGS da UBSPIII, Cidinha/ Praça da Cidadania, Paula 
Felice/Biblioteca CEU Paraisópolis, Waldemir Jose/Guga/ Tamojunto, Patricia/UBSPII (?) 

  

3. Roteiro da Reunião vide https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-
27out22.pdf  

    

4. Pauta:  Saúde II - Enfrentamento ao COVID-19/Vacinação 
 
4.1. Enfrentamento ao Covid-19/Vacinação/Varíola dos Macacos- UBS´s de Paraisópolis: 
 
Dra AlineK/ UBSPIII comenta que as gestoras das UBSP I e II estão em reunião na STS-CL com o 
Conselho Gestor. Inicia sua apresentação (para acessar ppt completo vide 
link.https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-
Multientidades_Out22.pdf) 
Em gráfico de dados acumulados até a semana 39/2022 percebe-se uma diminuição significativa de 
notificações nos últimos 2 meses em todos os postos de saúde. Agora percebe-se um aumento 
gradativo do número de casos. Notificações acumulados até 15.08.22 são 50.126 onde 22,9% estão 
confirmados, 62.5% descartados e 14.6% em análise 
Panorama Geral (até 18.10.22) MSP: casos confirmados 2.296.515, óbitos: 44.032. Nas últimas 
semanas percebe-se estabilização do nº de casos confirmados e nº de óbitos. Em Paraisópolis, havia 
2 a 5 pacientes sintomáticos sem resultados positivo para covid-19 na UBSPIII.  
Cobertura Vacinal estimada da população – filtro UB P I, II, III atualizado em 25.10.22 
Total de doses aplicadas: 201.330 e população cadastrada nas 3 UBS´s: 79.847 
Aplicação: 82,3% da população cadastrada tomou a D1, 76,9% tomou D2/Dose única, 55,7% tomou 
Dose adicional. 
O último gráfico traz os dados de vacinação por faixa etária e nota-se baixa adesão para o público 
com menos de 12anos, baixa adesão para faixa de 90-99 anos e nenhuma adesão para idosos com 
100+. Lembra que a UBSPII tem população mais idosa que as outras UBS´s de Paraisópolis e público 
com mais dificuldade de acesso. Também reforça que os mais idosos são dependentes das famílias 
que se recusaram a liberar suas vacinas.  A população idosa cadastrada de Paraisópolis (60+) 
representa 6,1% da população do território.  
Ranier lembra que  a adesão por idade é uma soma das 3 UBS´s e no caso da UBSPIII, considerando 
60 a 89 anos, houve 100% de adesão na D1 enquanto  o geral foi 93%, no caso da D2 (0 a 100+) foi 
87,6%  e geral 76,4%. Lembra que cada unidade tem suas dificuldades.  
Dra Aline comenta que hoje há aumento de sintomáticos respiratórios, continua o isolamento dos 
espaços e uso de máscaras. O fluxo de monkeypox também continua separado apesar de não ter 
mais casos, são avaliados individualmente.  
Ranier comenta que na 1ªsemana de outubro passaram 5 pacientes com sintomas respiratórios e 
sem positivo para covid-19, 2asem: 17 casos e 1 positivo, 3ªsem: 46 casos e 1 positivo, 4ªsemana: 
22 casos e 1 positivo. Pacientes com sintomas leves com ao menos 3 doses de vacina, o que não 
impede a transmissão, mas ameniza efeitos graves dos sintomas.  
MonicaM/CA comenta sobre a baixa adesão à vacina para criança com menos de 12 anos e a equipe 
explica que há grande resistência dos pais. A parceria das escolas com as UBS´s para atualização 
da DVA´s ajudou na procura por vacinas em geral, mas em alguns casos a vacina de covid-19 foi 
rejeitada. Hoje o abastecimento de vacinas está regularizado.  
Dra Aline comenta que muitas crianças estão com vacinas atrasadas e a recomendação é que 
atualizem todas. Observa que não houve óbitos de crianças por covid-19 no território.  
 
4.2 Participação da Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo: apresentado pelo 
enfermeiro Luzimar; para acessar ppt completo vide link .https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Apresentacao-Luzimar.pdf 
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Luzimar fala sobre a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria Regional de Saúde 
Sul, à qual pertence a STS-CL. Cobrem 5 áreas: M´Boi Mirim, Campo Limpo, Capela do Socorro, 
Sto Amaro/Cidade Ademar e Parelheiros.  
A STS-Campo Limpo conta com uma população de 701.005 cadastrados sendo Campo Limpo: 232 
mil, Capão Redondo:301 mil e V. Andrade: 169 mil. Os parceiros são Einstein, CEJAM, Irmãs 
Hospitaleiras. São Paula tem 96 distritos sendo 3 distritos em CL.  
Descreve sobre os equipamentos de saúde que pertencem à STS-CL.  
Detalhe: há uma Equipe Especializada em Violência na UBS Capão Redondo.  
 
Descrição de algumas siglas citadas na apresentação:  
CR Centro de Referência 
CR PICS: Centro de Referência para Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (como por 
exemplo reiki, fisioterapia, atividades orientais)  
SR Terapêutica: Serviço em Residência Terapêutica 
A antiga UBS Parque Maria Helena foi modificada e novas equipes iniciaram  
CTA: Centro de Testagem e Aconselhamento Oferece testagem rápida para o HIV, sífilis, Hepatite B 
e Hepatite C, profilaxia pós-exposição sexual (PEP), diagnóstico e tratamento das outras ISTs. 
 CER: Centro de Especialidades Odontológicas  
APD equipe especializada em atender pessoas com deficiências, no caso de mobilidade 
comprometida, faz-se visitas domiciliares 
1 Ama Especialidades em Capão Redondo 
1 Ama Especialidades Pediátricas Campo Limpo em Paraisópolis 
1 PA na Macedônia 
3 AMAS 24h (1 em Paraisópolis/ junto à UBSPIII), 1 em Campo Limpo e 1 em Capão Redondo) 
1 EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar em parceria com o Hospital Campo Limpo 
 
Claudia L/PECP comenta sobre a falta de espaço na agenda de especialidades, há muitas pessoas 
nas filas.  
Guga pergunta como estão lidando com os moradores da região do Córrego do Antonico na UBSP 
II e Luzimar disse que os moradores continuam sendo atendidos em sua UBS de referência, o AMA 
tem de ser preservado e não sobrecarregado. Guga pergunta sobre dificuldade di pulico localizar o 
AMA Esp Pediátricas por ter Campo Limpo no nome e estar dentro da comunidade de Paraisópolis, 
Luzimar disse que este assunto está bem acima de sua alçada e que não pertence à secretaria a 
decisão de nomes dos equipamentos; tentará levar para a articulação e Claudia L pede um reforço 
na comunicação para evitar transtornos como atraso, faltas e enganos.  
 
A STS-CL tem uma equipe com 30 profissionais na atuação técnica e administrativa e 2 parceiros. A 
rede precisa de líderes capazes e equilibrados  
O Capão Redondo tem em sua população cerca de 20% idosos, enquanto a população idosa de 
Paraisópolis é de 5,2% - isso requer trabalhos e abordagens diferentes em cada área. Vem 
mobilizando formas de melhorar o atendimento; estão acontecendo grandes mudanças. Não há uma 
valorização dos serviços do SUS. Comenta que muitos fluxos estão mudando e pede que a 
comunidade se envolva.  
Fala sobre as agendas de médicos e enfermeiros, equipes das UBS´s, produção de consultas 
pediátricas e de clínica médica do trimestre abril/maio/junho, produção de consultas da AMA E.Ped 
CL, CAPS Adulto. Gestantes ativas em Paraisópolis cadastradas nas 3 UBS´s: 593. 
Fala sobre as realizações nos últimos meses, inclusive a abertura do equipamento CAPS Alcool e 
Drogas em Paraisópolis, prestes a ser inaugurado.  
Num futuro breve pensam em ações sobre o auto-cuidado. 
Claudia L fala sobre a marcação de consultas poque a consulta Dia na agenda da UBS tem 
provocado longas filas e nas primeiras horas do dia. Luzimar responde que é um desafio porque hoje 
se adequam a legislação da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério da Saúde. A população 
precisa entender o que é uma necessidade na unidade básica de saúde, no AMA e no hospital. 
Muitos que aparecem não tem perfil de consulta na agenda do Dia e são reagendados. Hoje passam 
com enfermeiras e a consulta médica tem uma abordagem diferente, os modelos de atendimento 
precisam ser entendidos. Às vezes a pessoa não está doente, pode melhorar ou aguardar para 
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procurar o serviço na agenda médica. Os pacientes crônicos passam por médicos, nutricionista, 
psicólogo, entre outros, por 6 meses ou um ano. Na visão do paciente entende que com um sintoma 
ele deve estar na unidade e ter um profissional à disposição. Hoje o paciente de doenças crônicas 
segue um protocolo e com o tempo irão entender . Por isso a importância do autocuidado, medidas 
preventivas provenientes de mudança de hábitos.  
 
Luzimar agradece e cita que contam com poucos técnicos para uma enorme população, precisam 
unir esforços. Solicita que a pauta da STS-CL na Multientidades, entre no início do ano, para fechar 
uma apresentação anual.  
 
CAPS Álcool e Drogas Paraisópolis: Carla/ interlocução: ocorreu visita da Secretaria da Saúde e não 
aprovaram alguns itens, pediu-se urgência,  
03.11 nova visita para avaliação para então abrir para as 9 UBS´s. o serviço é prioridade.  

5. Informes: 

5.1 Instituto Ela/ Sandra Garcia: agradece a oportunidade de apoiar o território Parceria com 

Mackenzie para 8 projetos premiados, bolsas em cursos, cursos para adolescentes de Projetos de 

Vida. Informa que sua sede está funcionando na R. Barão do Triunfo 550. 

  

 
6. Próxima reunião: Pauta Urbanização II e Enfrentamento ao COVID-19/ Vacinação (via zoom)  

todos 24.11..22 

9h-11h15 


