
 
 
 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r5 

 
Local: UBS Paraisópolis 1, rua Melchior Giola, 80 

 
Data: 31.10.2019, 8h30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Saúde – parte II
 

Por: Andrea S. (volunt) 

 

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 lista de presença anexa (arquivada no PECP)

 
  

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 26.09.2019: feita por Andrea PS, as correções aplicáveis 
foram anotadas para atualização do site multientidades.virtual.org.br 

Monica 10.11.19 

2. Pauta Saúde – parte II  
2.1 Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo, / Luzimar C.Ferreira (ppt completo 
vide site www.multientidades.virtual.org.br/atasmultientidades 
 
A STS CL vem melhorando as relações de processos de trabalho e fluxos. Compreende  Mboi 
Mirim, Campo Limpo, Capela do Socorro, StoAmaro/Cidade Ademar e Parelheiros; População: 
CL=227.235, C. Redondo= 293.651, V.A.= 160.173. Equipamentos: 2UBS tradicionais, 23 
UBSs ESF, 2 UBSs Integradas com AMA, 163 equipes, 886 ACSs, 12 NASF, 25 APAs. 
SRT Serviço de Residência Terapêutica: desafio em tornar o ambiente em uma casa, acolhem 
pacientes oriundos de manicomios extintos. Desde set/2019 todos os ACS´s poram um tabet, 
cadastro em tempo real até dezembro2019 assegurará melhor qualidade de informação. 
Luzimar ressalta que ´necessário cuidar da saúde dos funcionãrios.Paraiópolis tem  NASF e 
está com deficit de 1 unidade visto que um NASF deve cobrir 20mil habitantes 
Parceiros: Einstein, CEJAM, Irmãs Hospitaleiras e APAE 
UBSP: 6154 famílias cadastradas (19.526 pessoas), local: centro, 6 ESF, 3 ESBucal, NASF 
UBSPII: 6513 fam. cadastradas (19.740 pessoas), local: Antonico, 6 ESF, 2 ESBucal, NASF 
UBSPIII: 5873 fam. cadastradas (19.084 pessoas, incluindo cerca de 700 que moram na parte 
amarela do mapa, fazendo parte da divisão geografica da UBS III mas que para outros mapas 
de territorio de orgãos publicos não fazem parte de Paraisopolis), local: 
Grotão/Grotinho/Brejo/Pq Morumbi, 6ESF, 3ESBucal, NASF.  
AMA 24h:  Diurno: 4-5 clínicos, 2-3 pediatras; Noturno:2 clínicos, 1 pediatra 
CAPSIIIP: 3 psiquiatras, 7 enf., 3 TO, 3 psico, 3 assist.soc, 1 agente arte&cultura, 1 copeiro 
UBS´s I/II/III: -Produção de Consultas Médicas: 57.441 (2018), 43.041 (1ºsem 2019), 
Produção de Consultas Enfermagem: 21.755(2018), 18.384 (1ºsem2019), Luzimar ressalta o 
aumento de 160% (em média) na produção de consultas devido ao implemento de um novo 
modelo de agendamento; melhorou o acesso, há maior número de pessoas diferentes sendo 
atendidas. Estão melhorando a qualidade do serviço prestado e não apenas aumentando a 
quantidade de atendimentos. Hoje há facilidade de agendar através do aplicativo Agenda mais 
reservado para gestantes e crianças - Absenteísmo nas Consultas médicas em atenção básica 
junho/2019: 26,71% UBS I; 18,05% UBS II; 11,08% UBS III  
AMA Produção de consultas entre  jan e ago2019: 60.183 
CAPSIII: atendimentos realizados de jan-jul2019: RAAS ativas (2.691), Grupos(791), 
Acolhimentos noturnos (1.638) e diurnos (11.123). Relata que a imagem da saúde psiuiatrica 
é muito distorcida sob a ótica da sociedade, é prioritário atentar para a saúde mental 
Configuraçao de agenda médica: Médicos 80% consulta, 20% visitas domic/ grupos/ reuniões/ 
cursos; Enfermeiros: 60% consultas, 40% idem anterior 
Gestantes (jun2017): UBSI/II/III gestantes ativas: 584, nascidos vivos: 70/mes. Dra 
Andrea/gestora UBSI solicita dados de 2018. Monica M/CA pergunta sobre encaminhamentos 
à Casa Angela/ parto humanizado, o enf Francisco esclarece que atende apenas casos sem 
intercorrências, segundo protocolo.  Dra Andrea/UBSI menciona nova lei onde a escolha por 
parto cesária é da gestante e não precisa mais de indicação médica. 
Hospitais de Referência para Parto: Baixo Risco=Amparo Maternal, Alto Risco=HM CL 
Hospital de Ref para prénatal de alto Risco: HM CL e AMA Esp Capão Redondo.  
Ref em Ginecologia: UBS Maria Helena 
Saúde Bucal: Fila de espera Paraisopolis para atendimento 387 próteses, 363 endodontia 
Especialidades atendidas no HospitalDia CL, AMA Esp Pediatricas CL  
Em andamento em Paraisopolis: validação pelas ACSs dos cadastros das familias (set-
dez/2019), estudos para prontuário eletronico.  
Foram descritas realizações da STS CL em Paraisópolis: Agenda Fácil, melhoria na 
manutençao em unidades antigas, entre outras ações 
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Planejamento/em andamento: 1 PAI CL (Programa de Atenção ao Idoso - tipo de cuidado 
domiciliar psicosocial para idosos em situaçao de fragilidade e vulnerabilidade social), 1 
geriatra no HD CL, Odonto 24h no AMA Capão, Incrementar serviço de oftalmo AE Jd Marcelo, 
Transformar CAPS II Inf em III Inf.  
Luzimar  pedirá permissão à STSCL, para ceder a apresentação feita na reunião de 
Multientidades nesta data. 
 
2.2 Educação em Saúde, apresentado por enf.o Francisco Santos/UBSII, ppt disponvel no 
site www.multientidades.org.virtual.br, atas mutientidades/outubro2019 
Estratégias para a promoção e educação em saúde: descreveu a utilização de espaços 
informais para a troca de saberes por meio de roda de conversa na comunidade de 
Paraisópolis.  
Falou sobre as representações e práticas sociais inclusive por meio das Agentes Comunitárias 
- ACS´s. Esforço para entender como as pessoas vivem, baseado em conhecimento 
tradicional e científico para compreender a realidade onde estão inseridas. Educação é 
promover situações e experiências que estimulem as potencialidades humanas; segundo a 
VIII Conf Nac de Saúde/1986 a “Saúde é resultante das condições de alimentação, educação, 
renda, meio ambiente, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso 
a serviços de saúde”. 
Diferenças entre Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças; necessário entender quais 
fatores sociais influenciam em um paciente que não adere ao tratamento. Comentou sobre os 
modelos de abordagem em Saúde. Matriz de ação-Tabagismo: Educação/ Comunicação/ 
Mobilização/ Ação política. 
Saúde do Homem: políticas públicas em prática. Estratégia para promoção da Saúde do 
Homem: “Conversa de Boteco” feita pela equipe de trabalho: ESF/NASF. Disponibilizou cópias 
da pesquisa feita na Instituição Escola Anna Nery. Neste projeto utilizam ferramentas 
participativas, mapas falantes e realizam intervenções. Temas propostos: álcool, drogas, 
violência contra a mulher e outros. Outra  Roda de Conversa: “Elas na Viela” 
Pesquisa sobre Determinantes Socioambientais na Educaçao em Saúde, feita pelas ACS´s/ 
UBSII sobre cenário de vulnerabilidade socoambiental, sobreposição de risco e iniquidade em 
saúde. Há um vasto relato sobre Resultados e Discussões após 4 encontros com as ACS´s 
sobre a abordagem de temas geradores negativos: saneamento básico insuficiente, animais, 
habitações, bares, questões sociais (drogas, violência, fatores comportamentais) e temas 
geradores positivos: comércio, equipamentos de saúde, ONG´s, esporte/lazer, educação, 
igrejas, conquistas sociais e a capacidade de auto-organização e de enfrentamento de 
problemas. Os resultads alcançados contibuíram para produção de conhecimento e reflexões 
sobre abordagens e metodologias participativas, favorecendo diálogo e aprendizagem entre 
as agentes e o pesquisador, além de estimular a mobilização social. 
 
2.3 Grupo Tabagismo apresentado pela farmacêutica Aline Bertoni/UBSI/II, ppt disponvel no 
site www.multientidades.org.virtual.br, atas mutientidades/outubro2019 
Acontece às 3as.feiras entre 9h e 11h, 15-20 vagas/grupo; na UBS I são aprox 70 
pessoas/ano. São 5 encontros: 4 sessõs semanais e 1 quinzenal. Equipe: Farmacêutica, APA, 
Nutricionista, Psiquiatra, Fisioterapeuta, Enfermeira e Dentista. Há avaliação médica para 
atestar o nível de comprometimento causado pelo tabagismo. Há estudos que comprovam a 
melhoria do paciente inclusive quanto à ansiedade. Oportunidade de perceber o enorme 
impacto ambiental da bituca do cigarro descartada inadequadamente. Recebem o “kit fissura”: 
água, fruta, bolacha e mensagem de fortalecimento e oferecem rodas de conversa. A taxa de 
fumantes homens atual gira em média de 11-13%, varia de acordo com a região; para 
fumantes mulheres são cerca de 8%. Dra Andrea/gestora UBSI reforça a alta eficiência deste 
programa. 
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3. Informes:  
 
3.1. Aniversário Multi 25 anos – Monica M./CA relembra a todos que será comemorado na 
última reunião do ano junto à pauta do dia Urbanização/SEHAB  
3.2. Concurso Jingle/ Multi 25 anos: criado o concurso, convidada uma bancada de jurados 
especialistas e viabilizada a premiação em $ que irá acontecer no dia da reunião. 
Para regulamento vide https://multientidades.virtual.org.br/forum-
multientidades/concurso-jingle/ 
3.3. 16 dias de Ativismo pelo fim da Violência contra a Mulher/ enf.a Aurivania/UBSI:  a 
partir de 19.11.19, projeto elaborado com base em atividades na comunidade. 
Claudia Lara/PECP fará a abertura 25/11–Dia Internacional pela eliminação da violência contra 
mulher; 01/12: Dia Mundial de combate a AIDS; 06/12: Campanha do Laço Branco;10/12: Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. (cronograma publicado no site) 

3.4 Convite 8.º Fórum Social Sul: Guga/UDMC divulga Tema: “Outra Paraisópolis é 
possível, necessária e urgente!” (divulgação anexada à ata desta reunião ao site) que 
acontecerá na  Central de Triagem Paraisópolis/ Coopercaps 

 

3.5 Reunião Ampliada da Saúde: Guga/UDMC convida para reunião no CAPS/ Paraisópolis 

 

3.6 Revitalização do Parque da Independência/Carol-ErêLab. Paraisópolis foi selecionada 
para projeto-piloto em área de 200m² para um espaço de brincar estruturado. Financiamento 
privado da Rede Globo/canal infantil Gloob junta à subprefeitura de Campo Limpo e UMCP. Será 
estabelecida uma Comissão de  Moradores para Manutenção. Haverá uma roda de conversa 
com moradores dia 03.11/domingo na área. As obras devem iniciar em novembro e a 
inauguração está prevista para início de dez/2019.  

3.7 9.º Encontro de Auto-Cuidado e Prevenção da Violência/Ana Batista-SMSE/MA-V.A. 
Aconteceu no Parque dos Eucaliptos oficinas p/300 pessoas c/ idade entre 6 e 60anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.19 

8:30-12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.19 

15h-18h 

 

13.11.19 

14h 

 

03.11.19  

 

 

 

26.10.19 
10-12h 

4. Próxima reunião   pauta: Urbanização II e Festa de comemoração dos 25 anos do Fórum 
Multientidades de Paraisópolis 
Local: CEU Paraisópolis - auditório 

todos 28.11.19 
8h30 


