Ata de Reunião do Fórum Multientidades
Local: UBS Paraisopolis II
ASSUNTO: Reunião Mensal

Data: 29/10/2009, 8:30
Por: Daniel (UBS 2)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

1 / 3

PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Roda de apresentação e leitura da ata da reunião anterior
2. Saúde-

-

2.1. UBS 1: Dra. Carla (gestora) apresentou dados da unidade, esclarecendo
que se trata de uma unidade mista (atendimento básico de saúde + 7 equipes
PSF que atendem 1.400 famílias, ou seja, 28.000 usuários). Na região da UBS
I há cerca de 20.000 moradores sem cobertura do PSF (Programa de Saúde
da Família). Há também especialidades: 2 clínicos gerais, 2 pediatras, 3
ginecologistas. Informou que a inauguração/operação da nova UBS 3 no
Grotão está programada para fev/2010 e contará com 6 equipes de PSF. Para
mesma data está prevista uma AMA (pronto socorro) no Grotão.
Juliana (Assoc. Mulheres) propôs aprofundamento da questão; ficou marcada
uma reunião interna à comunidade dia 03/11 as 10:00, para que futuramente
se possa discutir estas questões com o Secretario Municipal da Saúde.

Info

interessados

2.2. Odontologia: Dra Tatiana esclareceu que Odonto é uma novidade nas
UBS: Paraisópolis 1 desde dez/2008 (3 cirurgiões dentistas, 2 técnicos e 3
auxiliares), Paraisópolis 2 ( 3 cirurgiões dentistas, 2 técnicos e 3 auxiliares) e
futuro Paraisópolis 3 (falta confirmar disponibilidade de sala nas novas
instalações). Na UBS II as famílias de cada microarea estão sendo
convocadas, através das agentes de saúde, para uma triagem.Neste ritmo
será necessário aguardar um grande crescimento nos recursos humanos de
forma a atender os moradores com uma regularidade. A adesão tem sido
tipicamente 30%. Segundo Dra Carla (gerente do Paraisópolis 1) é
responsabilidade da equipe de Saúde Bucal orientar, tratar e promover a
prevenção da saúde através de visitas domiciliares, grupos e tratamento na
cadeira; urgências atendidas as 07h00 da manhã. Sugere-se a mobilização
da população para colocar dentista no AMA (inauguração programada
também para fevereiro de 2010, localização- Grotão). Foi solicitado a Regina
(HabiSul) a obtenção de uma planta arquitetônica das novas UBS/AMA para
que a comunidade possa conhecer as instalações que serão disponibilizadas.

info

2. 3. UBS Paraisopolis 2: na apresentação da UBS Paraisópolis 2 Daniel
(enfermeiro, representante técnico) esclareceu que tem 24.000 usuários e 6
equipes de PSF (sendo 3 equipes completas, 2 sem medico e uma com
medico 20h/sem). Estes médicos são generalistas (28 pacientes por dia por
médico), que encaminham para atendimento externo de especialidades
quando aplicável. O acolhimento é realizado pelos enfermeiros (média de 18
pacientes por dia), isto representa 2000 consultas médicas por mês
agendadas, alem do atendimento da demanda espontânea que corresponde
cerca de 50-70 atendimentos/dia (um encaixe por hora por medico). O
agendamento é atualmente feito com cartão do SUS para prazo máximo de 45
dias. Há grupos de gestante, hipertenso, diabéticos e resolutivo.

info

3/11/09
10:00

Sr. Gilberto indagou sobre o controle do sistema de saúde por especialidades;
foi esclarecido que este controle é centralizado na Secretaria Municipal de
Saúde (R. General Jardim, Centro).
2.4. NASF Renata (representante e psicóloga) apresentou a equipe do NASF,
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que recebe demanda do PSF. Explicando que a equipe do NASF é composta
por 5 profissionais: psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e
psiquiatra. Renata mencionou o trabalho com Grupo de Saúde Mental que
vem acontecendo na Casa do Calvário (terapia comunitária, roda de
conversa).
2.5 . Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis: Kátia apresentou
transparências (anexas) sobre o PEC, que desde jan/2009 converteu-se em
um ambulatório especializado. Esclareceu o fluxo do PEC e que estão
cadastradas no PEC 10.024 crianças de 0-10 anos (aprox 8000 ativas). As
crianças que não comparecem ao PEC no período de 1 ano são eliminadas do
programa. De janeiro a setembro de 2009, 603 crianças foram encaminhadas
pelas UBSs. Esquema vacinal até 1 ano e 2 meses e o reforço são feitos no
PEC. Em média são 30 médicos especialistas, entre eles, dermatologista,
puericultura, otorrino, oftalmo, neuro, cardio, ortopedia, pneumologia, gastro e
cirurgia. Esclareceu que 250 a 300 pacientes são atendidos diariamente (45
crianças em emergência/dia). As principais dificuldades atuais são uma forte
demanda em oftamologia e a entrada de neuropatas. As cirurgias são feitas
no Hospital Rubem Berta; exames simples de laboratórios no próprio PEC;
radiografias, tomografias e ressonância no HIAE.

info

3. Nova aquisição do PEC- Eliana (PEC) informou que PEC adquiriu terreno
de 1000 m2 na R. Ernest Renam ao lado do Batucão, atualmente usado como
estacionamento; ainda em pauta o uso deste.

info

4. Reunião de Ação do grupo de geração de renda – para montar plano de
ação da área do Paraisópolis; convidados os parceiros, União dos Moradores,
Entretatos, Bovespa, HabiSul, Espaço Nossa Casa, SEBRAE, SENAC,
Prefeitura e o Einstein para participar do Grupo de Trabalho. Regina (HabiSul)
citou o foco da ação dirigida aos 11 comerciantes do Grotinho, deslocados
pela urbanização, que agora voltam a morar e exercer suas atividades no
condomínio recém concluído.

05/nov/09;
10:00 no
PECP
G.T.

5. Violência contra o menor- Foi corrigido por Neusa (UBS I) a nomenclatura
adotada na ata anterior, dado que o correto é Violência contra a criança/
adolescente. Mineiro relatou sua participação em seminário sobre Violência
Domestica na Faculdade Ítalo-Brasileira. Eliana relatou que o Grupo de
Trabalho especifico está discutindo a Campanha dos 16 Dias de Ativismo e
aguardando interfaces com Sergio Barbosa. Foram comentadas queixas
referentes à atuação deficiente do atual Conselheiro Tutelar Mamão.

info

6. Curso de Empreendorismo (Sebrae)- instrumentalizar a população,
potencializar e melhorar a qualidade.

info

7. Curso de Desenvolvimento Local: está sendo concluído em parceria do
PEC com SENAC. São 4 Módulos: trabalhar em rede, visão do futuro,
diagnóstico participativo e criação de projetos. Duas representantes
esclareceram que estão preparando “Mapa Verde”.

info

8. Criação de um fórum permanente de cultura em Paraisópolis: Dinho
(Barracão dos Sonhos e professor de Sociologia na EE M. Zilda e Etelvina)
falou sobre o projeto e pede para divulgar o email:
barracãodossonhos@ig.com.br. Aplicável a “quem canta, quem faz
forrozinho, quem faz hip-hop, etc”. Citou Ensino Médio precário, muito
analfabeto funcional, falta de informação e cultura. Comentou a baixa
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freqüência dos pais nas reuniões das escolas. Lamentou falta de lideranças da
comunidade no 2º dia do evento do projeto Projeto Antídoto, que discute
zonas de conflito, realizado no Itaú Cultural, em que se apresentaram grupos
da comunidade. Quanto a oportunidades de cursos e eventos, foram
comentadas as dificuldades de divulgação aos jovens; Dinho sugere usar o
horário HTPC como veiculo através dos professores.
9. Informe do Sr. Mineiro- sugere conscientizar SENAC e SEBRAE e a
população sobre a copa do Mundo, em relação a oportunidades de emprego.
Dar preferência nas atividades e cursos para os jovens da zona Sul.

info

10. Virada Esportiva- (Ed Skatista) . Associação dos Skatistas da
Comunidade. RTS- rede de tecnologia Social. Meta de trabalho: cumprir a
participação que foi apresentada nas reuniões de organização da primeira
virada esportiva de Paraisópolis e teve a visita dos superintendentes no local
aprovado. As atividades na pista de skate serão na Rua Perimetral.

info

11. Plataforma dos Centros Urbanos - UNICEF: André divulgou o próximo
Fórum Comunitário que o Grupo Articulador está promovendo questões sobre
equipamento (André) solicita 2 representante de cada local.

G.A.

12. 4ª Mostra Cultural de Paraisopolis – Creuza (Espaço Nossa Casa)
divulgou detalhes. Eddy (Skate) sinalizou que, alem da participação das
escolas, há interesse de outros grupos culturais de Paraisopolis se
apresentarem; foi convidado a participar da reunião da Comissão
Organizadora.
13. Concurso do Logo para Multi: o tema foi debatido e, evidenciado o baixo
numero de inscrições, foi prorrogado o concurso por mais uma semana.
Primeiro prêmio = R$400,00, segundo = R$200,00 e terceiro = R$100,00.

Todos
Organiz.

12/nov/09
9:00-16:00
07/nov/09, 9:0016:00 no CEU
11/nov/09, 14:00
no CEU

moradores

Até 09/11/09

14. Associação das Mulheres- Juliana divulgou o Primeiro Congresso das
Mulheres (data a confirmar), com meta de 300 participantes.Temas-Saúde,
Educação entre outros. Enfatizou a importância da volta da atuação dos
grêmios estudantis.

mulheres

20/11/09

15. Mostra de Arte- Creuza (Espaço Nossa Casa) divulgou que o grupo de
mães de trabalhos manuais estará divulgando e vendendo seus trabalhos no
bazar do Bem Possível no Clube Pinheiros.

Grupo de
mães

05, 06 e
07/nov/2009
horário a
definir.

Todos!!

26/nov/09

16. Próxima reunião: no CEU Paraisópolis
Pauta: aniversário de 15 anos do Fórum Multientidades de Paraisópolis
(com premiação dos finalistas do concurso logo as 11:30)

9:00 -17:00
no CEU

8:30
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