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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 

Convite para reunião: Em 18.10.20 Monica M. encaminhou por e-mail ao Fórum 

Multientidades/copiados convite para participação no Fórum de 29.10 com pauta: Saúde II e 

Enfrentamento ao Covid-19. A reunião em formato de videoconferência foi agendada por 

Monica M/Casa da Amizade através do ZOOM.US 

  

DESCRIÇÃO:   

1. Leitura da ata da reunião de 24.09.2020: a leitura da ata foi feita por Andrea S. A ata 

foi circulada por e-mail em 28.10.20 e consta no site para consulta e eventuais correções.  
  

2. Roda de Apresentação na reunião virtual: Ana Batista MSE-V.A., Andrea P. Stipkovic-
Voluntária, Boris Souza-UDMC, Dra Aline M Kolle-UBSPIII, Claudia Lara-PECP, Luciene Mello-
EMEFP.Freire, Sandra Garcia-Instituto ELA, Sirlene Araujo-COOHABRAS, Wanderlino Cabrini-
EEEtelvina, Patricia Silvestre-EE Etelvina, Cleber Santos-PECP, , Iris- CECOO, Ana Leite-Parceiros 
da Educação, Kelly Souza/EMEI R. Burle Marx, Lucas Ramos-Casa da Amizade, Alan A 
Freitas/CeiSer, Luzimar/STS-CL,  Ademaria Vargas e Michele Pampolha-CEU Gestão Cultura 

   

3. Pauta: Saúde parte II 
3.1.- Atendimento nas UBS´s de Paraisopolis I, II, III e Enfrentamento ao Covid19: 
apresentado por dra Aline K./Gestora da UBS PIII 
O inquérito sorológico de adultos e crianças finalizou e agora há o censo escolar com o 
objetivo de verificar o contato com o vírus em professores, servidores e alunos de 3º EF, 
receberam relação das escolas da prefeitura na região. Por ex. a UBSIII colherá exames 
de 19 escolas.  
Serviços: Todos os serviços foram retomados, porém há uma força-tarefa para contemplar 
campanha de vacinação contra Poliomielite em crianças de 0-5 anos. Como o MSP está 
com uma cobertura muito abaixo da meta, o objetivo é intensificar a vacinação casa a casa. 
Vacinação H1N1: o objetivo desta vacinação é iniciar antes do inverno nos meses 
março/abril/maio para que quando chegar o inverno todos estejam vacinados. Lembrar que 
o vírus sofre mutações e todo ano há mudanças na vacina.  
Campanha Multivacinação início 05.10 até 04.11, mas pode estender o período. Todas as 
UBS´s abriram em 17.10 (sábado) para a campanha.  
COVID19 As taxas de mortalidade e letalidade vinham apresentando gradativa 
desaceleração e os dados são atualizados todas às 4as.fs nos quadros das UBS´s; apesar 
de em menor número, ainda recebem pacientes sintomáticos respiratórios, A média diária 
de atendimentos da UBSIII ficou em 12, incluindo coleta de novos casos (2) e entrega de 
exames. De 09.set até hoje (29.out) foram 12 casos positivos. Constatou-se grande 
desaceleração porém mantêm firmemente todos os cuidados necessários; há profissionais 
na porta para orientações, aproveitamento do espaço ao ar livre, baixa aglomeração dentro 
do espaço e recepção. Odontologia não voltou ao atendimento regular, apenas 
emergência; há um início de retomada lenta com reagendamento de pacientes suspensos 
desde o início da pandemia. Reconvocaram pacientes. Há uma reserva de agenda 
Medica/Enfermagem para atender pacientes com covid19. 
Novo prontuário: há 15 dias atrás iniciaram novo prontuário eletrônico para integrar todas 
as informações do SUS, migração do antigo PEP para o PEC. Neste momento as 
informações de cadastro de paciente ainda não migraram - todo paciente que chega deve 
ser recadastrado. O sistema está muito lento, pedem paciência pela demora. Diariamente 
profissionais vão à fila orientando e acolhendo os pacientes e informando sobre a demora 
no sistema e a importância do novo prontuário.  
Tele-atendimentos e ferramenta whatsapp facilitam a comunicação e evitam a 
aglomeração. 
2a onda: Sandra G./Intituto ELA pergunta se há um “plano B” para o caso de acontecer. 
Dra Aline comenta que este assunto está sempre em pauta, reforçam cuidados entre os 
colaboradores, alertam para a falsa impressão de que o vírus não está mais circulando e 
promovem a constante vigilância. A Gerente das UBS´s Luciana Borges insiste na 
manutenção segura de todos os cuidados sanitários. Nos serviços mantem agendas 
separadas, fluxos de atendimento separados e tele atendimento com outras demandas 
para que, se aumentar os casos, consigam absorver a demanda. Ainda possuem kits de 
exames, há 2 salas separadas de cada serviço e nada foi desmontado. Todos os serviços 
permanecem com cuidados de fluxo e EPI´s para acolhimento dos pacientes.  
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BorisS/UDMC comenta sobre a importância do prontuário eletrônico do SUS 

 

3.2 – Dados de Paraisópolis e Região Sul- Supervisão Técnica de Saúde - apresentado 

por Luzimar CFerreira/ Saude Adulto Idoso. Para acessar ppt completo segue o link 

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Paraisopolis-2020-

VS-24-09.pdf  

Luzimar inicia apresentação comentando sobre a gestão do serviço no Campo Limpo (CL) 

com população ~689mil habitantes, totalizando 51 equipamentos em saúde. Os parceiros 

são HIAE, CEJAM, Irmãs Hospitaleiras e APAE. 

Cobertura das UBS´s I, II e II no território de Paraisópolis:  

UBS PI 6984 famílias cadastradas, 20.449 pessoas, região Centro, 6 ESF e 3 ESBucal 

UBS PII 7097 famílias cadastradas, 20260 pessoas, região: Antonico, 6 ESF, 3 ESBucal 

UBS PIII 6381 famílias cadastradas, 19352 pessoas, regiões: Grotão Grotinho, Brejo e P 

Morumbi, 6 ESF, 3 ESBucal 

Obs: déficit 1 médico na UBSII: solicitação imediata e contratação automática 

AMA 24h - diurno: 3-4 clínicos e 2-3 pediatras; noturno: 2 clínicos e 1 pediatra 

CAPSIII Paraisopolis: 3 psiquiatras, 6 enfermeiros, 3 Terapeutas Ocupacionais, 3 psicólogos, 

3 assistentes. sociais, 1 agente de arte/cultura e 1 copeiro 

Boris/UDMC pergunta sobre a função do enfermeiro na saúde. Dra. Aline fala que a Saúde 

trabalha com PPA (Promoção, Prevenção e Assistência) exercida em grande parte pela 

enfermagem, que cuida e organiza os processos, têm mais tempo de consulta, faz instrução 

e acompanhamento. 

Luzimar fala sobre a produção das consultas.  

AMA Paraisópolis: atendimento noturno é sempre de maior complexidade, Covid com maior 

taxa de transferência, 

CAPS- RAAS- registros e ações ambulatoriais da saúde: 1552 

Desde 2019 há um processo de solicitação para instalar mais um CAPS em Paraisópolis 

A Saúde visa atender bem e atender com segurança e estar presente para atender a 

população. 

Configuração das Agendas: Médico: 80% consultas, 20% outros; Enfermeiro: 60% consulta 

e 40% outros. Durante a pandemia foi adotado um fluxo separado para os sintomáticos 

respiratórios. Alguns agendamentos preferenciais e outros por demanda espontânea. 

Gestantes Ativas: total em 2017: 701; 2018: 584; 2019/2020 sem dados. Nota: A secretária 

não liberou os dados no sistema.  

Devido ao tempo limitado, os slides: Saúde Bocal, Regulação, Hospital Dia Campo Limpo: 

Especialidades, Cirurgias, Procedimentos e Exames de apoio diagnóstico, AMA - Esp. 

Pediátricas C.L. com 9 especialidades, Planejamento e Realizações da STS e Saúde Bucal, 

foram brevemente citados. 

Prontuário Eletrônico: Parte da rede da saúde está reestruturando o sistema para que o 

paciente não deixe de ser assistido e não perca seu histórico, e permitindo o acesso ao SUS 

em qualquer lugar que o paciente passar. O município tem metas para o cadastro, que iniciou 

em agosto/20 para que seja estimulado a promover a informatização. Atualmente, muitas 

unidades tem parte significativa de pacientes cadastrados. 

Boris S comenta sobre a importância de se identificar a deficiência no cadastro. 

Luzimar: na configuração das agendas o SUS tem vários eixos, atendimento por prioridades: 

crianças, mulheres, deficientes, idosos, homens. Este momento é de coleta de informações 

básicas para reconhecer os dados 

  

3.3 – Centro de Isolamento/ Parceiros da Educação – Projeto Casulo apresentado por 

Ana Leite, vide ppt completo no site multientidades.virtual.org.br/multientidades/atas .... 

Funcionamento entre 29.04 e 10.08. Visitas realizadas ao CI: equipes das UBSs e AMA, 

“Presidentes de Rua” da UMCP. Divulgação na mídia com entrevistas. 

Algumas resistências sobre a adesão ao CI: sentimentos equivocados de isolamento, 

proibição de celular, sem contato com familiares, poderiam sair sem vida, se sentiam mais 

  

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Paraisopolis-2020-VS-24-09.pdf
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Paraisopolis-2020-VS-24-09.pdf
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seguros em suas casas mesmo com o risco do contágio, sem renda não poderiam deixar de 

trabalhar, filhos pequenos dependentes, entre outros.  

Estratégia para atraírem novos residentes: fizeram contato com 6 STS e 7 Organizações que 

fazem gestão das unidades, ativaram o SMADS, contato com os Hospitais de Campanha 

Anhembi, Ibirapuera e Pacaembu. Parcerias com HIAE e UMCP. Receberam visita de 28 

gestores de UBS´s, líderes comunitários e conselheiros gestores de saúde. Passaram a 

oferecer 2 cestas-básicas e um vale-compras de R$500,00 na saída. 

Cronograma das ações de divulgação e ativação do CI: Em 05.05 mudanças de critérios 

clínicos; 12.05 ampliação de testagem para todos os suspeitos, 20.05 aberta para UBS´s de 

fora de Paraisópolis, 24.05 brinde 2 cestas-básicas, 05.06 vale-compra R$500,00, 30.06 

reforço das casas de Idosos. As ações demoraram de 10 a 15 dias para trazerem resultados 

Como o projeto Casulo ajudou Paraisópolis: Fornecimento de 1580 testes rt-PCR, doação de 

+ 80mil máscaras com folheto de orientações, abertura de 80 vagas de emprego diretos na 

operação: limpeza, cozinha, adm, bombeiros, seguranças, cuidadores, enfermeiras. +195 

pacientes curados até 11.07. Os residentes receberam cuidados, conforto, atenção, 

alimentação e carinho. Muitos fizeram terapia com psicólogos voluntários da Clinica 

Dockhorn. Doação de cestas básicas, álcool em gel, cobertores e vale-compras na saída do 

CI. 120 vagas de emprego diretas nas obras e montagem das escolas, 

Legado para as escolas  EEEtelvina de Goes Marcucci e EEMaria Zilda após 18 dias de 

reforma: pintura nas áreas interna e externa, instalação de equipamentos de combate a 

incêndio, sistema de som e monitoramento dos ambientes, novos eletrodomésticos, reforma 

nos banheiros e sinalização, grafites feitos nos muros externos das escolas, certificados de 

bombeiro renovados 

As equipes passaram por treinamento com profissionais do HIAE segundo protocolos 

COVISA. A cozinha foi operada pelo Buffet Mãos de Maria. AS opções de lazer eram: cinema, 

jogos, bingo, exercícios, leitura, passatempo, TV e festa junina, WIFI gratuito, ,  

Aplicação dos Recursos:  

Infra Escola (benfeitoras) R$ 895.735,53, Infra Centro: R$ 253.973,30, Operacional: 

1.867.641,48, totalizando R$ 3.017.350,31. Nota: Parceiros da Educação fez gestão de forma 

voluntária sem qualquer remuneração. 

No dia da saída, após 14 dias, os residentes foram incentivados a preencher uma avaliação. 

Resultado de 187 fichas preenchidas: 2,7% (4) deram nota 8; 3,8% (5) nota 9 e 93,5% (178) 

nota 10, além de cartinhas de gratidão. 

Os mais vulneráveis continuam em atendimento com psicólogos, receberam muitas doações 

inclusive roupas para os residentes. Atenderam 618 pessoas, entre 15 a 20% foram do 

Jardim Angela.  

O projeto não foi fácil juridicamente e recebeu uma demanda menor que a esperada, porém 

cumpriu um grande propósito em Paraisópolis e trouxe benefícios às escolas. Todos os itens 

que não foram absorvidos nas escolas, fotografaram e fizeram contato com as UBS´s para 

oferecer móveis e biombos para a saúde e asilos. As doações das Casas Bahia foram para 

a UMCP porque eles foram os interlocutores, roupas de cama foram alugadas e devolvidas. 

Wanderlino CA /EE Etelvina registra sua gratidão pelo legado significativo, dedicação e ato 

humanitário de atendimento; uma aluna levou para a MC2020 este momento importante da 

escola. 

 

3.4 – CECCO-Centro de Convivência e Cooperativa- Depoimento de Iris S.Roschel 

Rotgel. .  

Atua no CECCO através da Rede de Economia Solidária como voluntária.  

Proposta de convivência da saúde mental integrando a comunidade com pessoas que 

passam por algum sofrimento mental. Heterogeneidade: atende entre 15 a 90 anos, todos na 

mesma oficina. Cada CECCO tem várias propostas de oficinas. O objetivo é a subjetividade, 

tem aspectos diferentes do CAPS. Não tem farmácia, clínico ou psiquiatra. Há uma equipe 

multidisciplinar como TO´s, Arquitetos, psicólogos e outros profissionais de várias áreas com 

diferentes olhares. Os usuários são considerados frequentadores e o foco são as oficinas e 
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os interesses em comum. O foco do CECCO não é a doença, mas sim troca de experiências 

com orientação de profissionais sem julgamentos. Por ex. uma pessoa que sofreu violência 

doméstica. O lugar é uma semente para o fortalecimento, rede de apoio no momento do 

tormento. Tem aspecto cultural, há 24 CECCOS na cidade de SP. Quando há crise o paciente 

deve ir ao CAPs ou Hospital Geral. Há respeito a vida e à cidadania. Atendem de porta aberta 

para qualquer um que tem interesse em conhecer. O CECCO faz parcerias conforme 

interesses de abordagem. Há parcerias com os museus Casas, como Mario de Andrade, 

Casa das Rosas. Oficinas de economia solidária, semente para núcleos de geração de renda/ 

cooperativa, e há horizontalidade. Há uma portaria para regulamentar o CECCO e reivindicar 

direito dos profissionais e usuários. Há muitos profissionais se aposentando e deixando 

vagas abertas. Mas ainda se faz necessária uma lei que sustente melhor a proposta dos 

CECCOS. 

É uma rede transitória, após o fortalecimento da saúde mental e geração de renda através 

da economia solidária, há práticas integrativas. 

A administração interna é da Secretaria da Saúde. 

 

4.Informes: 

4.1 Carta para solicitar um CECCO em Paraisópolis: Boris S/UDMC convida a todas as 

entidades a assinarem a carta e SirleneA./COOHABRAS  disponibiliza carta no chat da reunião 

virtual. Fará posterior encaminhamento no email do Multientidades e no grupo de whatsapp 

Multientidades-COVID19 (aberto em março devido a pandemia). 
 

4.2 Fórum de Educadores do Instituto Ela- Educadoras do Brasil: evento direcionado 
às professoras 
 
4.3 Encontros de Líderes/ Instituto ELA: Encontro de líderes com o objetivo de 
compartilhar projetos que fazem a diferença nas comunidades  

 

 

 

 

Via 

ZOOM.U

S 

 

 

 

 

15.12.20 das 

16h às 18h30 

5. Próxima reunião:  
Pauta: Zeladoria e Urbanização  
Local: Reunião por videoconferência via ZOOM.US (por motivo de isolamento social frente 
à pandemia COVID-19)

 

 

 

todos 

 

26.11.20 

9h00-11h30 


