Ata da reunião mensal – Fórum Multientidades de Paraisópolis
Data: 25/03/2004, 8:30
Local: Casa da Amizade (Grotão)
Participantes: conforme lista anexada no Livro de Atas
Feita a leitura coletiva da ata da reunião anterior e realizadas algumas correções
(ver texto final no Livro de Atas).
Programa de Saúde da Família
A atual diretora da Unidade Básica de Saúde fez exposição sobre o
funcionamento do Programa Saúde da Família em Paraisópolis. Bárbara informou
sobre o histórico da Unidade Básica de Saúde (UBS) que já existe há 17 anos,
inicialmente como uma unidade estadual. O bairro chegou a ficar 04 anos sem
assistência à saúde já que o posto ficou temporariamente fora de operação.
Municipalizada há um ano, a unidade funciona como unidade mista composta pelo
PSF (parceria com HIAE, que faz as contratações), funcionários do município e do
estado.
Bárbara enfatizou o quanto o PSF é fundamental para a comunidade de
Paraisópolis, visto que cobre muitas famílias que normalmente não
compareceriam à unidade.
O PSF atua principalmente na periferia do bairro. Possui 05 equipes completas (01
medico, 01 enfermeira, 02 aux. Enfermagem e 06 agentes comunitários), que tem
atendido cerca de 16.000 pessoas (somente cerca de 30% da população). Cada
equipe é responsável por 1000 famílias.
Para atingir cobertura integral da comunidade seria necessário completar outras 7
equipes atualmente incompletas, alem de montar outras 6 novas, de forma a
atingir um total estimado de 18 equipes de PSF. Uma região como o Grotão por
exemplo precisaria pelo menos de 04 equipes completas. Foi acordada uma
moção de apoio ao esforço de ampliação das equipes do PSF, na forma de carta a
ser encaminhada pelo Fórum Multientidades, em paralelo à sugestão de que
cartas sejam emitidas também pela União de Moradores e pelo PECP.
O trabalho realizado pelas agentes comunitários é bem amplo, incluindo além do
preenchimento de uma ficha com dados cadastrais (dados sociais, situação
econômica, doenças, etc, vide exemplo anexo), também a orientação sobre
qualidade de alimentação, higiene e identificação de doenças. Foi enfatizado o
aspecto preventivo do trabalho
O PSF também prioriza a capacitação dos agentes para um olhar mais crítico e
com possibilidades de intervenções.
Bárbara informou que a UBS realizou 5000 consultas médicas no mês de
fevereiro/2004 com sua equipe de 2 pediatras, 2 clinicos e 3 ginecologistas.
Com relação ao tipo de demanda:
25% - clínica médica
35% pediatria
40% obstetrícia e ginecologia.

Há dificuldades no encaminhamento ao atendimento secundário e terciário.
Com relação ao perfil da população atendida, o público na sua maioria é jovem,
com a inscrição de poucos idosos (acima de 60 anos).
A prevalência de hipertensos é grande entre os com idade de 40 a 50 anos, o que
pode ser entendido como indicador de um quadro de situação de vida precário em
que vive a maioria da população (álcool, fumo, desemprego, alimentação, etc).
Existe uma proposta de controle e monitoramento desses pacientes.
Os ambientes das casas na comunidade também são precários, o que gera
propensão para tuberculose e outras doenças do sistema respiratório. Os
tuberculosos que não comparecem à UBS para tomar seu remédio são localizados
através de um sistema obrigatório denominado Busca Ativa.
Praticamente não se tem noticia de crianças que nasçam com baixo peso, o que
pode ser resultado do trabalho realizado pela unidade (programa Nascer Bem) e
respaldo do trabalho realizado por outras organizações. A incidência de
desnutrição e obesidade é relativamente pequena.
Foram citadas dificuldades de intervenção pela cultura, especialmente os ligados
aos hábitos de alimentação e de inserção em atividades alternativas, bem como a
falta de recursos de apoio (espaços de lazer, situação viária, etc.). Margareth
comenta por exemplo a falta de locais para prática de caminhada; cita também
que no universo de 150 jovens de 13-18 anos atendidos anualmente pela Creche
Sta Escolástica constata-se em geral uma gravidez por ano.
Bárbara referiu expectativa de planejamento familiar para adolescentes nas
escolas. Houve debate sobre a questão da gravidez na adolescência e
necessidade de articulação das ações realizadas pelas várias organizações. ,
Enfatizou-se a importância de retomada das reuniões para organização do
seminário sobre adolescência. A partir da discussão realizou-se a proposta de
melhor orientação jurídica para questões ligadas à pensão alimentícia e
reconhecimento de paternidade. D. M. Isabel contatará advogado experiente no
ramo.
Flora informou que Conselho Tutelar encaminha ao Fórum de Sto Amaro as
gestantes/mães que querem exigir pensão alimentícia dos pais das crianças.
Bárbara informou que a UBS realiza distribuição de preservativos; idem para
encaminhamento para realização de laqueadura e vasectomia no Hospital do
Campo Limpo, desde que preenchidos os requisitos: pessoa maior de 25 anos, ter
mais de 02 filhos e se mulher ter autorização escrita do parceiro.
Bárbara apresentou alguns dados colhidos a partir da tabulação da ficha de
cadastro do PSF (área coberta) no universo de 16.000 pessoas pesquisadas:
1. Situações identificadas na área de deficiência
Deficientes físicos – 112
Deficientes mentais – 99
Deficiência sensorial – 44
2. Faixas etárias:

8700 crianças (0-10 anos)
6300 adolescentes
456 idosos (acima de 60 anos)
3. Outros dados:
3000 desempregados
200 casos de alcoolismo
17 casos de tuberculose
342 casos de obesidade
1300 hipertensos
360 gestantes (sendo aprox 20% adolescentes)
UBS tem atualmente 2 casos cadastrados de gestantes com HIV.
Dentre as várias discussões que seguiram foi sugerido que o PECP disponibilizase as informações sobre o número de consultas realizadas por mês (0-10 anos),
fluxo de admissões no programa de puericultura e no programa de gestantes, a
fim de que se pudesse ter um número aproximado de demanda para saúde e
indicador de nascimentos na comunidade. Foi proposto que estes dados fossem
apresentados em reunião subsequente.
Informes:
Abaixo assinado sobre PSF:
Jose Rolim expôs situação complicada que tem ocorrido com a associação do
nome da União de Moradores com o abaixo assinado para captação de recursos e
criação de uma nova sede para o PSF. Bárbara esclarece a situação informando
que a partir de uma reunião com o Conselho Gestor de Saúde, representantes do
conselho (moradores) resolveram organizar um movimento para a reivindicação
de uma sede para equipe do PSF (responsável pelo córrego do Tonico), através
de um abaixo assinado, mas que o mesmo não tem nenhuma relação com
processo de oposição à União de Moradores. Ao final da discussão levantou-se a
hipótese do abaixo assinado estar sendo utilizado indevidamente por pessoas da
oposição à União de Moradores.
Emprego para deficientes
José Rolim informou sobre processo de discussão a ser iniciado para
estabelecimento de parceria entre UBS, APAESP, ACD, PECP e União de
Moradores; a idéia trazida por Aracélia (APAE) é de capacitar e encaminhar
portadores de deficiência mental para mercado de trabalho.
Programa “DIGA NÃO AO CANCER”
José Rolim informou sobre processo de parceria já implantado entre União de
Moradores e Associação Aliança Feminina (entidade para atendimento de saúde
da mulher, ver folheto). As inscrições para o progrma de prevenção ao câncer
podem ser feitas na União ou na EVA.

Creche Lina Rodrigues
D. Nelza informou que está em operação (cerca de 70 crianças atendidas e
convidou para uma visita aproveitando a proximidade do local, que foi realizada
por diversos participantes após a reunião.
Reciclagem Casa Cultural
Josiane (Grêmio Estudantil/alfabetizadora solidária) informou sobre projeto de
reciclagem e construção de uma casa de cultura na comunidade, ligado ao Grêmio
do Etelvina
PIII = EE Maria Zilda Gamba Natel
Foi divulgado que este passou a ser o nome oficial da escola PIII.
Sou da Paz
Guiné esclareceu que esta ONG realiza trabalho de articulação comunitária e
mobilização, enfatizando questões do desarmamento, estatuto, etc através da
formação de jovens e seu efeito multiplicador. Realizam vários tipos de projetos:
democratização do espaço público, observatório de direitos humanos, polícia
cidadã, entre outros. Propôs pensar ação para Paraisopolis voltada ao
fortalecimento das políticas públicas.
Educação
José Rolim relata info de Prof. Marcelo (coordenador NAE 5):
- perto da EMEF Paraisopolis será construído CEI+EMEI+EMEF (esta ultima para
absorver atual população da EMEF Paulo Freire).
- nova EMEF será construída no terreno da atual EMEF Paulo Freire
José Rolim relata info de Prof. Arlete:
- nova escola estadual (com quadra de esportes no ultimo piso) será construída na
atual quadra da EE Homero
- quadra oficial nova será construída na EE Homero
- galpão novo no Etelvina para refeitório
Homenagem a D. Veremundo
Ocorreu em 21/3/04 dedicação do salão da Igreja São José, com participação da
União de Moradores.
Plano e Projeto de Urbanização de Paraisópolis
Marcada para 28/3/04 a eleição dos representantes dos moradores.
Marcada para 30/3/04 apresentação sobre o projeto na SEHAB, a ser feita pelos
técnicos da Prefeitura, com posse dos conselheiros participantes do Conselho
Gestor.
Foram abordados alguns esclarecimentos sobre projeto de urbanização, a
importância da participação comunitária e ações realizadas pelo Escritório da USP
e da PUC para processo de usucapião nessas áreas. Comentada a necessidade

de fazer emenda no estatuto da União de Moradores para permitir que a União
atue como solicitadora de usucapião coletivo.
Campanha Municipal de Saúde
Agentes Comunitárias de Saúde informaram que acontecerá em 07/04, através de
vários cursos estratégicos no bairro.
Alfabetização para adultos
Gilson informou que o Programa Brasil Alfabetizado iniciará em abril/04 as aulas
para adultos, em 10 salas distribuídas em toda a comunidade.
Campanha de Triagem Auditiva
Eliana informou que será promovida pelo PECP em abril/04 para crianças de 6
anos.
Jardim em frente à EE Homero
Infelizmente o banco quebrado pelo caminhão de coleta de lixo da Enterpa ainda
não foi consertado.
Projeto Smart
Tiago divulgou o programa de reforço para 20 alunos de 7ª serie da comunidade,
preparando-os para ingressar no Ensino Médio no Colégio Sto Américo.
Próxima reunião do Fórum Multientidades:
Data: 29/04/2004, 8:30
Local: Igreja São José – Rua Itajubaquara, 340 – próximo ao Loja do Cícero
Móveis
Pauta:
1. Presença de advogado (sugestão de Maria Isabel) para esclarecimentos
sobre pensão alimentícia;
2. Apresentação da organização - Sou da Paz
3. Atualização – Plano/Projeto de Urbanização
4. Informes

