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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 30.09.2021 feita por Andrea S. Sem correções  Monica M 10.11.21 

 
2. Roda de apresentação dos participantes: Helena Eloi/SEBRAE Santo Amaro, Luzimar/STS-CL, 
Itamara/Instituto ELA, Monica M/Casa da Amizade, SirleneA/ Coohabras, Renata R/ gestora UBS PII, Bianca 
Leal/ Gestora UBSPI,  AndreaS/voluntária, Ana Batista/ assist. social MSE-VA, Claudia L./PECP, 
Margareth/Equipe Social SEHAB,  Anderson e Fernanda (?)/ CAPS Álcool e Drogas. Mariane- assist. social 
CAPS A&D IIII Paraisópolis 

  

 
3. Pauta Educação II e Enfrentamento ao Covid19 
Roteiro da reunião: Monica M./CA expõe o roteiro conforme link   
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-pauta-Saude-II-
28out21_r3.pdf 
3.1 Enfrentamento ao Covid19: para acessar ppt completo vide site 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-
Multientidades_Outubro21.pdf 
  Dra Bianca L., gestora da UBS Paraisópolis I, parabeniza o território pelo Projeto Casulo e 
oportunidade de cuidado oferecido à comunidade; em seguida apresenta os dados. 
COVID-19 Casos notificados: 33459 SG e 1194 SRAG. 146 óbitos, sendo 116 confirmados por 
COVID19. Exames laboratoriais: Total de Coletas 33396, Pos 19%, Neg 58%, Em análise 22% 
Notificações p/ COVID19 nas unidades do Parceiro Einstein acumulados (01.10.21) 
Total: 33459, Ex. Pos:19%, Ex. Neg: 58%, Ex ignorados 23% 
Nota-se declínio das notificações após o último pico. De uma maneira geral, percebe-se picos na  
taxa de positividade no último mês, novos casos de contaminação 
Incidência de SG/ território: notificações/1000cadastrados: UBSI: 349, UBSII: 325, UBSIII 303. 
Incidência de SRAG/ território: notificações/1000cadastrados: média de 6 nas 3 UBS´s 
Mapa de Incidência e mortalidade por COVID19 na cidade SP (15.06.21): A Vila Andrade apresenta 
dados de incidência, mortalidade e letalidade inferiores ao MSP.  
No cenário mundial, o Brasil está em 3° lugar em nº de casos totais, 2º lugar de óbitos. Brasil em 
2º lugar em Mortalidade e em 6º e Letalidade 
VACINAÇÃO contra Covid-19:  
Panorama Mundial de Cobertura Vacinal: Brasil apresenta 73% da população com pelo menos 
1 dose e 46% da população completamente vacinada 
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html Consulta 
realizada: 08/10/2021 
Panorama Geral unidades Einstein - UBS P I,II,III: D1:82,3% pop.cadastrada, D2:47,2%; D3 0,4% 
Hoje, para >18a Pfizer intervalo 21 dias D1/D2, AstraZeneca intervalo 8 semanas D1/D2, D3 p/ 60+ 
desde que 6meses após D2. Imunossuprimidos intervalo de 28d para D3 
Obs: SRAG pode estar acometida por COVID-19 ou não, há diferença no diagnóstico. Os casos 
confirmados após óbito com coleta RT- PCR. Dentro dos casos notificados, nem todas as SG´s são 
de COVID-19., caso apresente quadro de sintoma, fazem o teste. MonicaM/ Casa da Amizade 
comenta que há pouco tempo o jovem teve o período de D2 encurtado que pode refletir neste 
“atraso”. 

    

3.2  Participação anual da STS-CL (Supervisão Técnica de Saúde de Campo Limpo) 

apresentado por Luzimar, para acessar ppt completo vide site 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Paraisopolis-out-2021-
STSCL.pdf 
Coordenadoria Regional de Saúde Sul cobre 5 áreas: M´Boi Mirim, Campo Limpo, Capela do 
Socorro, Santo Amaro/Cidade Ademar, Parelheiros. O território de Paraisópolis está contemplado 
na área de Campo Limpo com aproximadamente 700mil hab, que se divide em CL, Capão Redondo 
e Vila Andrade e conta com os parceiros Einstein, CEJAM, Irmãs Hospitaleiras e APAE. Estima-se 
população de Paraisópolis em 80 mil hab atendidos por UBS´s I, I, III, Praia e J. Palmas.  
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Pessoas cadastradas nas UBS´s I,II,III: 62.838. 
Discorre sobre as equipes de saúde das UBS´s, AMA, CAPS IIP, CAPS A&DIII P, sobre a produção 
de consultas e agenda do AMA Esp. Pediátricas e do NASF, onde se considera o aumento gradual 
de atendimentos. Fala sobre Configuração de Agendas, agendamentos preferenciais, atendimento 
agendado/hora intercalando com teleatendimento entre profissionais da mesma equipe. Grupos 
presenciais suspensos até novas orientações. Retomada gradual da agenda de Saúde Bucal.  
A configuração das agendas teve mudanças na forma de atendimento, na retomada seguem 
portaria 462/21, que estabelece critérios para o atendimento presencial; continua obrigatório uso 
de máscaras, EPI, distanciamento 2m e proibição de aglomeração. O paciente ao chegar tem 
acesso mais rápido à equipe.  
Produção de maio-abr/21 nº de cadastros RAAS: Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde, 
trabalho intenso diurno (2226) e noturno (2158)  
Total de gestantes ativas em Paraisópolis: junho/2020 554, junho/2021: 818, média de 
nascidos/mês 2020: 76 (extrapolando anualmente resulta por volta de 915/ano) 
Saúde Bucal: 1988 próteses na STS-CL sendo que 488 apenas em Paraisópolis (3 UBS´s) 
Regulação (sistema de encaminhamento, quando o profissional solicita uma vaga, cada UBS tem 
um processo no setor regulação, o paciente não se desloca, avaliação em lista de espera): Trabalho 
específico para remoção e promoção de saúde inclusive nas escolas, atualização cadastral do 
cartão SUS, reuniões periódicas para alinhamento de condutas. Além das vagas internas, 
considera-se vagas nos municípios para agilizar agendamento.  
Discorre sobre as especialidades no Hospital Dia Campo Limpo e no AMA E.Ped. Também discorre 
sobre planejamento e realizações. 
MonicaM/CA pergunta sobre a fila de espera de pacientes para próteses. Luzimar esclarece 
segundo dados de 27/10: UBSI: 59, UBSII: 79 e UBSIII 70.  
Luzimar esclarece algumas siglas. PAI (programa acompanhante de idoso), Polo PICS (Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde /Medicina Tradicional Chinesa), CEO (Centro 
Especializado de Odontologia). As conferências regionais acontecem a cada 4 anos e o Conselho 
agradece a parceria de todos os serviços.  

   

3.3 CAPS III Alcool e Drogas:  Mariane  fala sobre o território de abrangência, parte da equipe 
está em outros serviços. O CAPS promove o cuidado em liberdade e atua com várias estratégias.  
CAPS Volante: UBS PII: para usuários residentes no território que não acessam o CAPS. CAPS 
Rua: para moradores de rua, promoção em saúde com foco em redução de danos. CAPS AD III P, 
com previsão de inicio no próprio espaço físico em fev/22.  O CAPS atua com articulações com 
esporte, educação, social, cultura e saúde. A equipe foi contratada desde abril/21. Estavam atuando 
de suporte na enfermaria do CAPS III Adulto e há 2 meses retomaram os seus serviços especificos. 
O novo espaço será na Rua Dr Flavio Americo Maurano, 300 próximo à CEI Noite Encantada.   Dra 
Bianca pergunta se o CAPS I tem programação de aumentar a equipe; há funcionários cadastrados, 
porém alocados em outros serviços.   Há projetos em andamento de redução de danos na 
cidade, proposta aberta ao cuidado onde se adapta às necessidades os projetos de redução de 
danos, Para diminuir contágio de doenças, distribuem água, protetor labial (mucosa danificada por 
uso de crack, cachimbos), levam informação e disponibilidade de água e sabão.  Trata-se de 
acesso básico. Caso tenham interesse de voltar a estudar, são estimulados. Estimula-se a 
diminuição do risco associado ao uso de drogas.  
Sirlene pergunta sobre a resistência da família e sociedade: Mariane explica ainda é cedo para 
concluírem mas acredita que exista, por desconhecimento da possibilidade da redução de danos 
no cuidado em saúde e a criminalização e moralidade acerca do uso de drogas. . 
MonicaM pergunta sobre o CAPS Infantil mais próximo; fica no Campo Limpo, perto do CAPS AD 
Campo Limpo.  

  

3.4 SEBRAE: Helena fala sobre o Curso de empreendedores, específicos para cada ano e feira de 
exposição no final do ano com algumas atividades. Dispõe-se para apresentar o projeto a 
interessados, deixa seus contatos Helena Eloi 55255293e helenaeca@sebraesp.com.br 

  

4. Informes: não houve 
 

5. Próxima reunião:  Urbanização II e Enfrentamento ao COVID-19 (via zoom) 

 

todos 

25.11.21 

9h00-

11h30 


