Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Canteiro de Obras Consórcio Boa Morada

Data: 28/07/2011, 8:30

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Elaine Araujo e Daniela
Gonçalves (COBRAPI)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Monica

24/ago/11

DESCRIÇÃO
Leitura da ata da reunião de 30/06/11: Feita por José Carlos (Sr.Mineiro) e
Paulo (assessor do José Rolim). As correções aplicáveis foram anotadas para
encaminhamento ao site.
2. SAÚDE:
2.1: Sumário UBS: Dra. Carla ( Gestora da UBS 1) apresentou dados (a serem
disponibilizados) de atendimento das UBS, especificando a quantidade de
consultas versus especialidades realizadas por mês.
Informou ainda que a UBS 1 tem cobertura de 100% do PSF (Programa de
Saúde da Família) e a UBS 2 hoje conta com cobertura parcial, sendo que a
partir da inauguração da UBS 3, Paraisópolis terá cobertura total.
Mônica da Casa da Amizade perguntou sobre a realização das consultas de Pré
Natal.
Dra. Carla respondeu que nem todas as gestantes de Paraisópolis realizam pré
natal na UBS; parte delas o fazem por meio de convênio particular, outras
chegam em idade gestacional adiantada. Em geral iniciam a partir do terceiro
mês de gestação. De acordo com a política da UBS, logo que faz o teste, a
gestante já é cadastrada no grupo de gestantes e já tem a primeira consulta
agendada, em média são 7 consultas durante a gestação e mais 1 consulta
após o parto. Atualmente são 50 gestantes por equipe de PSF.
Dra. Renata informou que a meta do trabalho é captar a gestante antes do
terceiro mês de gestação para que haja todo o apoio necessário. Informa ainda,
que há grande dificuldade para captação. Mônica perguntou sobre taxa de
natalidade e Dra. Carla informou que há diversas questões ainda a serem
abordadas sobre a saúde, e propõe que, na impossibilidade de esgotar o tema
em discussão durante o tempo proposto, que se faça uma reunião
extraordinária.
Paulo (assessor do José Rolim) ressaltou que duas reuniões para discutir o
tema saúde é pouco.
Gilson (União de Moradores de Paraisopolis) ressalta a importância de
encaminhamentos em relação à saúde, após finalizadas as apresentações.
Cristina (Entreatos) solicitou informações sobre a obesidade infantil. Dra. Carla
informou que serão apresentadas posteriomente.
2.2. Devolutiva da Carta à Coordenadora de Saúde (Regional Sul): Juliana
(União de Mulheres de Paraisopolis) informou que carta anexa foi encaminhada
à Coordenadora Ivanilda Argenau Marques, da Coordenadoria Regional de
Saúde – Sul, porém não obteve reposta. Foi informada que na ocasião da
entrega, a coordenadora estava em congresso e atualmente encontra-se de
férias. Mônica sugeriu que, na ausência de resposta, a carta seja encaminhada
diretamente à Secretaria da Saúde.
Sr. Mineiro (membro do Conselho Gestor de Urbanização) informou que entrou
em contato com Maria Teresa (Coordenadora do Projeto de Urbanização de
Paraisópolis) e foi informado de que a Secretaria da Habitação já fez a entrega
das chaves do Complexo de Saúde para o Hospital Albert Einsten. Dra. Carla
comunicou que ocorreu apenas a vistoria da obra e que as chaves não foram
entregues.
Gilson (UMCP) informou que irá ligar para a coordenadora Ivanilda e acredita
que é interessante falar tanto com a Coordenadoria quanto com a Secretaria de
Saúde. Informou ainda que um trabalho de graduação na Faculdade de
Arquitetura da UNICAMP “Re]integracao social na favela paraisopolis:
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mecanismos
de
inclusao
da
cidade
informal”
(http://issuu.com/elianeroberto/docs/memorial_tfg_eliane_bancafinal)
menciona que o pronto socorro do Hospital do Campo Limpo atende em média
700 pessoas por dia, sendo que entre estas 400 são moradoras de
Paraisópolis.
2.3. Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família): Erica, fonoaudióloga do
Nasf, fez apresentação sobre a atuação do Nasf junto às UBS; informou que a
equipe é formada por Psicólogo, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Psiquiatra,
Assistente Social e Nutricionista. O foco de atuação é na prevenção e
promoção da Saúde. No Nasf não é realizado terapia ambulatorial, nem
reabilitação em tempo integral. As ações são com vistas a retornos rápidos.
Dra. Renata (UBS 2) complementou informando que o principal papel do Nasf é
dar apoio à equipe de saúde e não o de fazer atendimento direto a população.
Citou como exemplo de uma das ações que pode ser realizada, a capacitação
de professores em caso de distúrbio de aprendizagem.
Simone (EMEF Paulo Freire) perguntou se é necessário procurar o Nasf para
obter esse tipo de capacitação, pois a escola não recebeu contato.
Erica (Nasf) esclareceu que o Nasf costuma entrar em contato com as unidades
escolares. Existe um fluxo interno da instituição com condições de avaliar e
promover condutas específicas.
Dra. Renata (UBS 2) acrescentou a informação de que o Nasf serve de apoio
para as 20 equipes de saúde da família, sendo assim, o tempo que sobra para
as ações junto à comunidade é muito pequeno.
Cristina (Entreatos) solicitou informações sobre a terapia comunitária; Erica
(Nasf) informou que esse trabalho é realizado pela Assistente Social da
Prefeitura, no entanto qualquer profissional que tenha interesse em trabalhar
em comunidade pode realizar o trabalho e não exige um curso específico. É
realizado com grupo de 10 pessoas, sendo que a cada sessão os participantes
elegem um problema a ser discutido.
Cristina (Entreatos) mencionou que presencia problemas nas escolas
relacionados às crianças e pergunta qual intervenção é realizada quando
relacionado ao contexto familiar.
Erica (Nasf) esclareceu que o Nasf foi formado com o objetivo de prevenção,
porém, existe uma população que já está doente, sendo assim é necessário
atender essa demanda mas falta estrutura para esses atendimentos.
Cristina (Entreatos) pergunta se com a abertura da UBS 3, será possível dar
conta dessa demanda. Erica (Nasf) informou que será mais uma UBS a ser
apoiada, embora a equipe do Nasf vá manter a mesma estrutura
2.4. Bendizer: Adenaildes (Ong Bendizer) diagnosticada em 2007 com cancer
de mama, contou sua história de vida e esclareceu que a Bendizer tem como
principal objetivo melhorar a auto-estima e qualidade de vida dos pacientes com
câncer, bem como seus familiares, alem da divulgação de seus direitos. Tal
projeto é formado por 8 membros, sendo todas ex-pacientes que fizeram
tratamento contra o câncer. A missão da Ong iniciada em nov/2009 e com sede
na Vila Clementino, é dar total suporte e levar informações aos pacientes com
tal enfermidade. Tem apoio do Intituto Komen.
Em 2010 a Bendizer realizou levantamento em Paraisópolis e foi identificado
que há um grande número de mulheres com câncer na comunidade. Com base
nesse levantamento, foi criado um plano para facilitar a locomoção desses
pacientes para atendimentos no centro de São Paulo; a meta é disponibilizar
um carro para essa ação que sairá de um ponto, ainda não definido, dentro de
Paraisópolis.
2.5. Pavs: Programa Ambientes Verdes e Saudáveis: Fernanda (UBS 1)
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informou que há 3 integrantes na equipe. O Programa da PMSP existe desde
2007 mas só veio para Paraisópolis em 2010. O Programa tem foco na
Promoção da Saúde com atividades que integram a saúde ao meio ambiente.
Dentre as ações desenvolvidas destaca-se uma atividade com as crianças do
CÉU, com o objetivo de orientar sobre o aproveitamento dos alimentos e como
fazer uma alimentação saudável.
Miriam (UBS 2) apresentou os seguintes eixos temáticos: Arborização/
Alimentos Saudáveis, Oficinas educativas e cultura de paz, Gerenciamento de
resíduos, Agenda Ambiental da Administração, Constituição de Espaço
Convivência, Infra-estrutura/Revitalização de Espaço Público, Geração de
Renda, Educomunicação, Área de Mananciais e Convívio Saudável com
animais e zoonozes. Foi comentado que na campanha 2009 de castração
houve sobra de vagas.
Monica (Casa da Amizade) perguntou-se se há coleta seletiva nas UBS´s.
Dra. Carla respondeu que ainda não existe, mas está sendo providenciada.
2.6. SAMU (Serviço de Atendimento Medico de Urgencia): Dra. Carla (UBS
1) informou sobre as dificuldades que Paraisópolis vem enfrentando com o
SAMU. Há uma demora no atendimento dos chamados, trazendo sérias
conseqüências aos pacientes que ficam aguardando serem atendidos. Há uma
necessidade relevante de que as ambulâncias sejam UTI.
Paulo (assessor do Rolim) informou que de acordo com a quantidade de
moradores, A Supervisão de Saude de Campo Limpo tem 26 UBS numa área
de 600 mil habitantes. Foi citado que OMS preconiza uma ambulância para
cada 100 mil pessoas.
Gilson (UMCP) esclareceu que desde a Virada Social tem sido discutido sobre
as dificuldades e da necessidade de disponibilizar uma ambulância específica
para Paraisópolis. Informou que em breve deverão ser disponibilizadas 2
ambulâncias para a comunidade. Menciona ainda que a disponibilização
depende de um espaço, ainda em discussão, apropriado com acessibilidade,
sala e banheiro para que estas ambulâncias e seus responsáveis possam ficar
estacionadas.
3. Informes:
3.1: Raquel e Vagner (Fundação Aron Birmann) informaram que estão
realizando o Projeto Verde Escola, que visa a jardinagem e conservação das
áreas verdes. Serão oferecidos cursos de Qualificação Profissional nas áreas
em Jardinagem, Florista e Microempresariado, por meio de aulas teóricas e
práticas com duração de 3 meses (200 h)no Parque Burle Marx.
A partir de agosto também será idealizado o Projeto “Música no Parque” com
apoio da Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário e Shopping Jardim Sul,
As apresentações acontecerão no 2° domingo de cada mês, às 11 horas.
3.2. Metrô: assinatura/apresentação do projeto
3.2.: Sr. José Carlos (Mineiro) informou sobre o projeto Catadores
3.3.: Ivanilda (agente de Saúde da UBS 2) informou que de 03 a 30 de agosto
estarão acontecendo as inscrições para o Conselho da Saúde da UBS 2.
3.4. Irene (arquiteta de Sehab) fez breves apresentações sobre o Projeto
Caminhos Escolares (apresentação a ser disponibilizada) que visa o trajeto
seguro das crianças nas idas e vindas das escolas.
4. Próxima reunião: no Espaço Nossa Casa
Pauta prevista: Educação – 1ª parte.
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30/8/11

todos

25/ago/11
8:30

Obs: reunião de set (Educação – 2ª) na Creche Cedrinho.(local a confirmar)
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