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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 da Reunião (virtual): Monica/Casa da Amizade, Marcia P./A. Crescer Sempre, Ana 

Silvia/Cultura Inglesa Paraisópolis, Mariângela/Cultura Inglesa Paraisópolis, Claudio G./ Filóo, Renata R./UBSII, 

Andrea S./ volu, Ricardo A./Coopercaps, Tereza./STS-CL, Irene/ Mosteiro CCT Paraisópolis, Luciene/EMEF 

Paulo Freire, Daiane/Aplicativo Paraisópolis, Fabiana/Uniasselvi, Andre L./UMCP, Teresinha P./Iris Consultoria 

educacional, Ana Carolina/CEISER, Sirlene A./Coohabras, Elaine A./Atenção Básica-Programas 

Governamentais Einstein, Ana M, Leite/Parceiros da Educação, Roberto/EE Etelvina, Igor/pastor 

  

DESCRIÇÃO:   

1.Leitura da ata da reunião de 07.04.2020: leitura realizada por Andrea S./voluntária. Não houve sugestão 

de correção. 

  

2. Convite para reunião: Em 20.04.20, Andrea S./vol. encaminhou por e-mail ao Fórum Multientidades a ata 
da reunião de 07.04.20 e convite para participação do Fórum Multientidades de 30.04 com pauta: Saúde/ 
Enfrentamento da Covid19. O link da reunião para acessar o evento marcado foi enviado por e-mail a todos 
os participantes das reuniões de 30/03 e 07/04 e aos que manifestaram interesse. A reunião em formato de 
videoconferência foi convocada por Monica M/Casa da Amizade de forma remota através do ZOOM.US. 

  

3. Pauta: Saúde I  Após breve apresentação dos participantes, a reunião segue agenda conforme ppt anexo 
em  www.multientidades.virtual.org.br/ atas multientidades/ atas de reunião) 

 
3.1 Risco Familiar: Monica M./Casa da Amizade apresenta a cobertura de atendimento das UBS´s I,II,III 

no território e descreve a Escala Coelho & Savassi – Ficha A com dados de Sentinela de Risco, definições, 
Escore do Risco e o cálculo de Risco Familiar (R1/Risco menor c/ Escore 5/6; R2 Risco Médio c/ Escore 7/8; 
R3 Risco Alto c/ Escore acima de 9). Conforme tabela R.F. por UBS em Paraisópolis: são 20.075 famílias 
cadastradas/59.634 moradores, aprox. 3 moradores/fam, R.F médio: Risco menor: 19%, R1/baixo: 64%, 
R2/médio: 10%, R3/alto: 7%. 
Dra Renata R/UBSII explica que desde 2019 as ACS´s, de posse de tablets, lançam mais dados na  plataforma 
EPHealth do e-SUS durante busca ativa/visitas domiciliares, como por exemplo desemprego, nível de 
saneamento, número de cômodos, etc além de afinar a percepção da real necessidade da família, por 
exemplo, qual família precisa mais da UBS presente. Em situações de violência há visitas semanais. Para 
famílias com alto risco (saúde/condição social) há planejamento de visitas médicas/enfermagem e auxiliares 
de enfermagem para baixo e menor risco. O território tem peculiaridades, mas no geral é semelhante porque 
cada uma das 3 unidades tem pelo menos um local muito vulnerável: UBSII tem a Caixa Baixa, UBSI tem a 
Viela Conceição e UBSIII tem Grotão/Grotinho e áreas de menor risco, mas onde há maior circulação de 
pessoas.  
Fala sobre a capilaridade das ACS´s, cada UBS tem por volta de 30 agentes, além de cobrirem terrenos 
invadidos e com acesso muito difícil.  
 
3.2 Boletim Epidemiológico: 24.04.20 óbitos por COVID19 segundo distrito de residência. Dra Renata 
comenta que a epidemia está instalada na Zona Norte. Na Vila Andrade há 16 óbitos (sendo 40% de óbitos 
por COVID 19 confirmados e 60% suspeitos); é preciso aguardar evolução dos testes. A estratégia da 
prefeitura é testar apenas os casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) porque se positivo para 
Influenza A/H1N1 é um tratamento e se positivo para Covid19, é outro tratamento. Deve-se testar também 
profissionais da Saúde para não contaminarem a população. Há alguns óbitos sem definição. Notaram que 
aumentou a circulação na comunidade: há circulação de vírus covid19 e influenza A. Há várias pessoas em 
pânico em Paraisópolis. Não há testes para todos. Entre março e abril tiveram 308 casos de síndrome gripal 
(e apesar de não terem testados todos, pelo quadro clinico sabe-se que a maioria é covid19). Sabe-se que há 
muitas pessoas doentes dentro de suas casas. Em conversa constante com a UMCP, algumas situações são 
expostas e as ACS´s fazem as visitas. Muitos têm sintomas leves e sendo assim, não consideram a 
possibilidade da doença. Há três formas da doença: assintomática, branda e mais grave. Houve mais de 40 
casos em um único dia com síndrome gripal. 
 
Monica M/CA comenta que Paraisópolis (0,8 km2) representa cerca de 10% da área do Distrito de V. 
Andrade (10,3 km2). 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demografic

os/index.php?p=12758 

 

André L/UMCP: entende que há subnotificação grande de casos de COVID-19, ainda estão sem 

testes. A percepção em relação às 3 ambulâncias contratadas pela UMCP e’ que até 2 semanas atrás 

ficavam mais tempo estacionadas, hoje dificilmente tem mais que uma ambulância parada e muitas 

vezes todas em atendimento.  

  

http://www.multientidades.virtual.org.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
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Renata R/UBSII comenta que estas ambulâncias estão atuando em parceria desde a semana 

passada. Às vezes recebem ligação comunicando que levarão pacientes até a UBS. Todos os dias 

recebem endereços de pessoas em isolamento e seguem fazendo monitoramento diário com 

orientação da equipe da UBS. A ambulância SUS de Paraisópolis fica alocada no AMA. 

Elaine A/supervisora das 3 UBS´s: ontem aconteceu reunião para alinhamento com as equipes; não 

há gestão do SUS sobre a gestão das ambulâncias contratadas pela UMCP, mas a UBS tem feito 

um trabalho em conjunto, orientando enquanto área de saúde. As ambulâncias da UMCP usarão o 

mesmo protocolo do AMA, as quais são chamadas para todas as demandas em saúde. A UBS 

Mostrou preocupação com a higiene das ambulâncias que antecede cada atendimento, porém a 

equipe contratada alega que estão tomando todos os cuidados necessários. Ajuda é mútua, já sabem 

detectar e abordar o paciente para o bom uso do recurso e fazer transferência do paciente para não 

ser contaminado.  

Dra Renata R/UBSII reforça que há uma forte parceria entre as UBS´s e a equipe contratada e 

abraçam qualquer boa iniciativa para somar forças e chegarem em um resultado mais positivo. 

Andre L/UMCP esclarece que a ambulância contratada leva o paciente para o AMA ou UBS e depois 

do atendimento, caso necessário a pessoa é levada para o hospital ou para o Centro de Isolamento 

de COVID19 e garante que a higienização será ainda mais reforçada. 

Elaine A/supervisora das 3 UBS relata que também discutiram o fluxo de caso mais leves. Todas as 

UBS´s estão preparadas para atender todas as queixas e possuem entradas diferenciadas. Há 

também consultas por teleatendimento. Fala sobre alinhamento de fluxo: equipe otimiza atendimento 

do território transferindo pacientes para UPA-CL (referência em COVID19) ou Hospital para não 

COVID19 ou ainda transferem para hospital de campanha ou Hospital M Boi Mirim (referência em 

COVID19) 

 

3.3 Centro de Isolamento (CI) 

 

Ana Maria Leite/Parceiros da Educação: relata que Gilson R/UMCP procurou Jair R./Parceiros da 

Educação - uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) - mostrando 

preocupação de como fazer a quarentena dos casos de Covid19 em Paraisópolis. Foi feita articulação 

com as Secretarias Estaduais da Educação e do Desenvolvimento Social; em uma semana fizeram 

o planejamento e em 15 dias reformaram as escolas estaduais Maria Zilda Gamba Natel e Etelvina 

de Góes Marcucci. Providenciaram a reforma civil, implantaram sistema de monitoramento por 

câmaras e fizeram pintura. Captaram R$4 milhões (sendo R$ 1 milhão doado pelo Hospital 

Samaritano). Casas Bahia fez doação de camas. A ideia foi levada para o Hospital Sírio Libanês que 

ajudou com a estruturação do fluxo no centro de isolamento (layout). Mais tarde passou para Hospital 

Albert Einstein, por questões de proximidade e por já estarem atuantes na comunidade. HIAE 

estabeleceu todos os protocolos apresentados pela Vigilância Sanitária (demora de uma semana 

para aprovação do laudo). Saiu o documento oficial de permissão de uso das escolas. Afinaram as 

conversas com a UMCP. Há um contato estreito com as UBS´s e AMA, que encaminham moradores 

para o Centro de Isolamento após coleta/confirmação de exame. Nas duas escolas há 510 leitos:  

mulheres são recebidas na EE Etelvina e homens na EE Maria Zilda. Os coordenadores do CI são: 

o Igor/”Pastor do Funk” e o Roberto/vice-diretor da EE Etelvina; na cozinha atuam mulheres dos 

projetos Mãos de Maria. O recrutamento/seleção foi feito pelo Emprega Comunidades. O HIAE fez o 

treinamento com o pessoal da limpeza e cuidadores com procedimentos para capacitar a equipe, 

onde médicos falaram sobre sintomas e tratamentos. A expectativa é atender moradores 

contaminados porém com sintomas leves. Elaine A/supervisora das 3 UBS explicou sobre o fluxo dos 

pacientes, parabeniza a estrutura montada e a dedicação dos envolvidos, além de ressaltar o legado 

que será deixado para as escolas. Estão felizes em poder encaminhar os pacientes para o CI. Explica 

que quando o paciente passa pela UBS ou AMA, com sintomas clássicos, faz o exame PCR na 

mesma unidade e recebe kit de máscara. Acompanham por teleatendimento e entram no fluxo da 

rede.  

Renata R/UBSI: o papel da UBS é avaliação clínica; é preciso atender o critério para ser encaminhado 

ao CI. O paciente é testado duplamente p/ H1N1 e p/ COVID19. Caso tenha o vírus circulante H1N1 

também , vai para outra ala no CI. Caso tenha apenas o H1N1 não irá para o CI. O resultado de H1N1 
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sai em 20 min e de COVID19 em até 72h (mas no geral em 24h). Importante ressaltar que enquanto 

não se tem o resultado positivo para COVID o paciente não é encaminhado para o CI. A pessoa deve 

se isolar até ter o resultado do exame e recebe orientações. Caso a pessoa recuse a possibilidade 

de encaminhamento para o CI, o teste não é feito.  

Monica M/CA pergunta se há divisão no CI entre os residentes. Ana Maria/PE explica que os 

pacientes recebem uma pulseira colorida para identificar COVIDcomH1N1 e COVIDsemH1N1. 

Também há divisão por tempo de sintomas: de 0-9 dias (contágio mais recente) ficam nos leitos das 

salas e 10-14 dias ficam nos leitos montados na quadra de esportes envelopada. Há controle de fluxo 

de pacientes, a refeição é feita em 3 turnos cada; o banho é entre 9h e 18h, 3 salas/ hora.  

Renata R explica que a pessoa com os 2 vírus piora muito rapidamente, o monitoramento é feito pela 

UBS de sua responsabilidade. As UBS´s entram em contato diariamente com o residente ou com o 

CI, fazendo o monitoramento dos sinais; se necessário fazem a remoção do paciente. Há uma 

enorme parceria da equipe do CI com as equipes das UBS´s. 

Roberto/vice diretor Etelvina faz a coordenação oficial do CI 

Teresinha P/ Volu. Pergunta sobre o acolhimento das crianças no alojamento. Ana Maria explica que 

o critério de idade - de 18 a 60 anos. Seria bem complicado atender crianças por necessidade de se 

ter acompanhantes.  

Monica M/ CA pergunta o nome oficial do equipamento e quantas pessoas trabalham no local e 

quantos já foram acolhidas. Ana Maria/Parceiros da Educação explica que definiram como “Centro 

de Isolamento para Covid19 de Paraisópolis 1 e 2” (M. Zilda e Etelvina). A equipe nas 2 escolas é de 

100 pessoas para limpeza, administração, cuidadores, cozinha, segurança e voluntários em turno de 

12h/36h. Ontem, 29.04 o CI abriu e recebeu 2 homens e 2 mulheres. Aguardam resultados do AMA 

no domingo e das UBS´s na 2af.  

Marcia/A.Crescer Sempre: estão seguindo online para todos os alunos. Houve queda significativa 

recente da participação dos alunos porque muitas mães voltaram ao trabalho e as crianças ficaram 

sem acesso pelos celulares. Já há crianças com cuidadores e a circulação na comunidade aumentou 

consideravelmente. Há 300 crianças na educação infantil e significativa queda de participação nas 

aulas, também agravada por falta de suporte de um adulto. Comenta que nas primeiras semanas 

tinha orientação do carro de som da UMCP para o Isolamento Social, porém não ouviram mais e 

seria muito importante manter este esclarecimento. Demonstra grande preocupação com possível 

elevação de casos do Covid nas próximas semanas com este aumento na circulação de pessoas na 

comunidade. Há 10 famílias da C. Sempre contaminadas com Covid19. 

Ana P/Cultura Inglesa Paraisópolis: receberam a informação sobre um pai (56 anos) de uma criança 

da escola que está entubado no Hospital Campo Limpo 

 
4.Informes e considerações finais: 
 
4.1 Projeto Paraisópolis Agradece: Marca/A Crescer Sempre explica que foram contatados pela 
Multientidades para atenderem a um pedido da gestora da UBSII Renata R, gerando desenhos para 
homenagear os profissionais da saúde. Monica M/CA cita as escolas envolvidas (Casa da Amizade, CEISER, 
Crescer Sempre, ProSaber, Mosteiro-Vila Morse) e a forma como foram entregues virtualmente a todos os 
430 profissionais que atuam em Paraisópolis nas UBS´s I,II,III, AMA e CAPS. Fala sobre a importância do fato 
das famílias terem sido envolvidas no processo. Alguns desenhos são ilustrados na reunião (vide anexo).  
 
4.2 EMEF Paulo Freire: a respeito do ensino virtual emergencial, a diretora Luciene comenta sobre as 
dificuldades de acesso dos alunos e o esforço coletivo dos profissionais para atingir o maior número possível 
de alunos. Até a data apenas 30% dos alunos acessam o ensino virtual. Detectaram sentimento de angústia 
em várias crianças por ainda não conseguirem participar; há dificuldades de internet ou acesso ao 
computador/celular, alguns professores trabalham com grupos de alunos via whatsapp e perfil no Facebook 
com sala de leitura da EMEF PF. O Correio não conseguiu entregar a domicilio cerca de 10% dos cartões 
merenda (há 26 famílias que precisam comparecer à escola para recebimento do benefício). 
 
4.3 Falta de acesso: Monica M/CA na Casa da Amizade detectamos que 5% das crianças não tem celular 
nas famílias.  
 
4.4 AnaP/Cultura Inglesa: a participação dos alunos nas aulas virtuais está em 70% e os pais não sabem 
ajudar os filhos a acessar conteúdo. 
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4.5 Marcia/A CrescerSempre: o tempo para estudo em casa é diferente do tempo na escola. É muito 
complicado para alunos darem conta de todas as atividades sem contar com ajuda e espaço inadequado. A 
maioria não tem computador, usam o celular e estão se organizando para usar plataformas oferecidas. Muitos 
estão perdidos. Como lidar com as crianças de 7/8 anos sozinhas para acessar conteúdo? Muitos estão em 
processo de angústia.  
 
4.6 Ana P/Cultura Inglesa: Instituto Mackenzie após estudo, concluíram que se deve mandar metade do 
conteúdo dado em sala de aula porque está causando ansiedade e depressão pelas dificuldades e cenário 
atual. 
 
4.7 EAD oferecido pelas escolas estaduais: Roberto/EE Etelvina fala sobre a programação diária das 
escolas estaduais segue na TV, nos canais 2.3 /TV Cultura entre 7h e 16h, dividido por faixa etária e para o 
EJA a partir de 20h. Também há acesso via aplicativo. Ambos programas foram criados pela Secretaria da 
Educação. No Google Sala de Aula professores vão interagir com os alunos. A dificuldade maior do aluno está 
no 1º acesso. O prédio da ETEC Abdias Nascimento foi usado para a entrega do material pedagógico, inclusive 
material do 2ºbimestre para os alunos das escolas Etevina e Maria Zilda (que se encontram transformadas 
em CI temporariamente). O vice diretor faz um alerta para a baixa procura (30/%) do material didático 
disponibilizado na ETEC. O trabalho é exaustivo, alguns ficam logados até às 23h. 
 
4.8 André L/ volu UMCP: designou 2 pessoas da coordenação para estarem em contato com alunos, 
perceberem quais os problemas de aprendizagem. Há relatos de depressão; trazem psicólogos voluntários 
das faculdades, cada professor fica responsável por 1 sala para entrar em contato e saber o motivo da falta 
de participação.  Diversos alunos tinham desistido no 1° momento, mas conseguiram reverter 100% das 
desistências. 
 
4.9 Marcia/A CrescerSempre:  tem acompanhado aumento dos casos de depressão, oferecem 
acompanhamento de psicólogos e aguardam piora conforme aumente o número de casos de COVID19. Os 
alunos maiores tem o aplicativo e baixo interesse pelo material físico. 
 
4.11 Multientidades 28/05/20 MonicaM/CA comunica a pauta Educação que será abordada no Fórum de 
maio. 
 
4.12 TeresinhaP/volu: pede para que a UMCP retorne com o carro de som para medidas educativas e 
orientações. 
 
4.13 Andre L/UMCP vai falar com Natalia para tirar dúvidas 
 
4.14 Claudio/Filoo: deixa informe via chat: já foi feita doação de 100 cartões Filoo de saúde. 
 

NOTA pós reunião: Desde 11.05.2020 todas as pessoas que chegam nas UBS´s com qualquer queixa 
respiratória, estão fazendo teste para COVID19. Os testes foram cedidos pelo Parceiros da Educação. Em 
11.05 haviam 35 residentes no Centro de Isolamento. (Dra Renata R/UBSII) 

  

 
5. Próxima reunião:  

Pauta: Educação parte I – Enfrentamento da COVID-19- parte 4 

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

 

todos 28.05.20 

9h00-

11h00 


