Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local:CAPS Paraisopolis
Assunto:Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 29/3/2012, 8:30
Por: Eliane e Marcia
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

1 / 4

AÇÃO

PRAZO

Monica

30/3/12

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 23/2/2012: feita por Sr. Mineiro |(ACREP). As
correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Tema principal da reunião: Saúde
3. Apresentação CAPS (Centro de Apoio Psicossocial – Adulto)

inof

Priscila (coordenadora do CAPS) informa que o centro foi inaugurado em
17/dez/11 e é voltado para o tratamento de transtornos mentais crônicos
graves em pacientes adultos, de media e alta complexidade.
- Referência para metade dos habitantes do Campo Limpo; abrange 12 UBS.
- Acolhimento porta aberta (segunda a sexta feira das 7:00 ás 19:00)
- Casos leves são encaminhados para UBS.
- CAPS possui sala de conivência, grupos terapêuticos, oficinas de
artesanato, músicas, tendo como objetivo a reinserção do paciente no
convívio social. Oferecem acompanhamento domiciliar.
- Capacidade: 300 pacientes matriculados (hoje=60)
- Funcionamento 24 h/dia para pacientes cadastrados.
- 8 leitos (4 masculinos e 4 femininos) com assistência de 1 enfermeiro e 2
técnicos de enfermagem atendendo no horário extra-acolhimento
- O trabalho realizado no CAPS não substitui o hospital; eles se
complementam.
- Equipe de ~50 profissionais: 5 Médicos Psiquiatras, 4 Psicólogos, 4
Terapeutas Ocupacionais, 4 Assistentes Sociais, 6 Enfermeiros, 1 Enfermeiro
Sênior, 17 Técnicos de Enfermagem, 6 Administrativos, 2 Copeiras, 1
Farmacêutico, 2 Técnicos de Farmácia, 2 Limpeza, 2 Vigilância e 1 Motorista.
- Hospital de retaguarda = Hospital do Campo Limpo
Marcondes (Filhos de Paraisópolis) pergunta sobre CAPS-AD (Álcool e
Drogas) em Paraisópolis. Sandra (representante de Saúde Pública Campo
Limpo) esclarece que haverá em breve um CAPS-AD na região do Campo
Limpo e também um CAPS Infantil.
Margareth (Mosteiro São Geraldo) diz ter recebido mães com depressão e
pergunta como se dá a rotina de encaminhamento para o CAPS.
Priscila (coordenadora do CAPS) informa que, independentemente do
diagnóstico, o CAPS é porta aberta para acolhimento; caso o paciente
necessite de acompanhamento será cadastrado e/ou encaminhado para UBS.
Foi esclarecido que CAPS III faz parte da Política Nacional de Saúde Mental,
que em sua Portaria 336 recomenda um para cada 200.000 habitantes.
4. Apresentação AMA (Assistência Médica Ambulatorial)

info

Ana Maria (coordenadora do AMA) esclarece que o AMA atende pacientes de
baixa e média complexidade, que não puderem aguardar atendimento
agendado nas UBSs..
- Documentos necessários para atendimento: Cartão SUS, RG e/ou
documentos com foto (Cartão família para encaminhamento UBS).
- Paciente faz a ficha, passa por classificação de risco (Manchester) com
enfermagem para saber qual é a gravidade da doença e aguarda ser
chamado pelo médico através da senha (ordem de chamada conforme
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gravidade).
- O AMA é aberto 24 h/dia; não atende só Paraisópolis - também recebe
pacientes de outras regiões.
- Especialidades: Clínica Médica e Pediatria; 60 profissionais (com turnos de
12 ou 24 h semanais); aos sábados ainda não tem médicos fixos.
- Plantão tem 3 médicos clínicos e 2 pediatras.
- Farmácia horário de atendimento das 7:00 ás 19:00 hs, com cartão SUS e
receita dentro da validade (medico publico ou privado)
- Número de Técnicos: 2 Assistentes Sociais, 14 Enfermeiros, 1
Farmacêutico, 7 Técnicos de Farmácia, 32 Técnicos de Enfermagem, 16
técnicos administrativos, 3 gerenciadores de fila, 9 Técnico de RX.
- Serviços fornecidos: exames laboratoriais, RX, pequenas cirurgias (suturas)
e curativos agudos.
- Atendimento médio de 400 pacientes/24h (sendo 30% à noite)
- Serviço de Ambulância: é 24 hs, porém não resgata paciente; serve para
transferir e/ou remover usuários (um de cada vez) da AMA ao Hospital do
Campo Limpo.
José Maria (Conselho Gestor de Urbanização) informa que já aconteceu de ir
a 4 lugares para se tratar e que não o atenderam porque diziam que não era
grave, e que aí ficou internado 2 meses. Ana Maria (AMA) diz que todo mundo
que chega no AMA é atendido, acha que possivelmente o caso dele foi um
erro de atendimento.
Dra Paula (ex-coordenadora do AMA) complementa dizendo que um dos
problemas apresentados é a compreensão da população quanto ao
funcionamento da AMA (tempo de espera e necessidade de um único
acompanhante). Cita as pessoas que chegam desesperadas atrás da
ambulância, que não pode ser retirada do local para fazer resgate de pessoas
em casa, pois isso é trabalho do SAMU. Esclarece que a AMA faz curativos
agudos, porém as ocorrências crônicas são nas UBS. Gisela (União) sugere
cartaz nos murais da AMA com esclarecimento sobre a operação da
ambulância.
Marcondes (Filhos de Paraisópolis) reforça que os agentes de saúde
deveriam conscientizar a população sobre o funcionamento da AMA e UBS.
Trabalhadores da AMA e UBS dizem que algumas pessoas da comunidade
não estão aceitando as regras dessas organizações e por esses motivos os
funcionários sofrem ameaças. Dra.Carla (gestora UBS 1) e Dra. Renata
(gestora UBS 2) informam que esse problema também acontece em suas
UBS.
Mineiro (ACREP) comenta o problema freqüente de não-comparecimento a
consultas agendadas nas UBSs.
Neusa (UBS 1) fala sobre a longa dedicação dos agentes comunitários de
saúde, que têm dificuldades de entrar em algumas casas e difundir a
prevenção, o que resulta em superlotação da AMA, com as pessoas querendo
atendimento urgente sem pegar fila. Ressalta que a ação das A.C.S. só será
eficaz se estiverem junto com as lideranças, falando a mesma língua.
Foi abordada a questão do numero do Bolsa-Familia, em cujo Cadastro Único
devem constar informações sobre freqüência escolar, vacinação infantil,
gestação acompanhada e outras.
SIGA: sistema informatizado da PMSP (agendamentos, internações,
programa Mãe Paulistana, etc).
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Neide (moradora) fala que várias vezes receberam reclamações dos serviços
da AMA e que seria interessante que moradores da Comunidade
trabalhassem no local.
Joildo (União e Radio Comunitária Paraisopolis) fala que na radio já foi dito à
população o papel da AMA, mas se propõe a discutir como melhor fazer essa
comunicação, inclusive com relação ao Bolsa Família, o papel das UBS, a
necessidade do SAMU na Comunidade; etc.
Foi esclarecido que o Serviço Social da AMA está aberto para ouvir as
reivindicações dos usuários através de críticas, sugestões e elogios; a folha
de ouvidoria será entregue para o gestor da unidade.
Brizola (morador e ACREP) diz que reclamação sempre vai haver por parte da
população, não se devendo tomar uma minoria que desrespeita como se
fosse toda a população. Isto acontece em todo lugar da cidade; nós temos
dificuldades aqui, mas também temos mais equipamentos do que já tivemos;
está melhor do que já foi.
Gilson (União) relata que nos processos de urbanização acontecem vários
tipos de problemas com equipamentos e que a União está disposta a tentar
ajudar, colocando as regras no jornal e outros meios de comunicação. O
mesmo coloca que existe a necessidade de um local para instalar uma
unidade do SAMU dentro de Paraisópolis.
Sandra (Supervisora Técnica de Saúde do Campo Limpo, subordinada à
Coordenadoria Sul) informa que o departamento é responsável pelos serviços
de saúde (o que é fora do território não faz parte de sua jurisdição). Comenta
que a Coordenadoria da Secretaria da Saúde acompanha mensalmente a
questão de déficit de médicos e que a Secretária Sul gostaria de acompanhar
isso semanalmente. Cita existir uma política de capacitação e retenção de
médicos,
5. Apresentação do PEC (Programa Einstein na Comunidade):

info

O programa do PEC começou entre 1997/1998 com ações sociais
filantrópicas (trabalhos voltados para comunidade) e hoje atende crianças de
0 a 10 anos nas diversas especialidades médicas ambulatoriais. Kátia
(assistente social) fala sobre o contrato de gestão em Campo Limpo por
convenio do Einstein com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Esclarece
sobre o período de transição para ampliação do atendimento especializado de
crianças de 0 a 14 anos encaminhadas por 13 UBS, O atendimento infantil
primário está sendo remetido às UBSs.
6. Apresentação Eco Ação

27/5/12

Dia da Catação: ação com a comunidade, onde esta irá sair nas ruas para
captura de lixo e destino certo aos postos de coleta.
- Sete cidades de São Paulo foram escolhidas para realização do evento.
- Haverá treinamento junto às escolas, professores, famílias, agentes de
saúde etc. As escolas têm o compromisso de verificar o dia da ação.
- Paraisópolis irá participar da catação do lixo
- Filme exibido sobre catação de lixo, feito no Rio de Janeiro, realizado com
diversas celebridades para conscientização do acumulo de lixo
(www.limpabrasil.com)
- O movimento começou na Estónia:a população conseguiu limpar o lixo em
um dia. Brasil determinou que em algumas cidades fossem feitas essas
ações, desta forma foi trazido para Paraisópolis.
Marcondes (Filhos de Paraisópolis) diz que este trabalho já está sendo feito
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nas escolas..Brizola (morador e Conselheiro Gestor) reforça que já existe esta
ação em Paraisópolis.
7. CRAS C.L.
Susana divulga cadastramento de 2ª a 6ª f, 8-18h, na Rua Batista.
8. Conselho Gestor da UBS III: Aline divulga que estão abertas as inscrições
para o Conselho Gestor
9. Conselho Gestor CAPS: Priscila informa que irá iniciar o processo eleitoral
do Conselho Gestor no CAPS.
10. 7ª Mostra Cultural de Paraisópolis: Margareth (Mosteiro São Geraldo)
fala que o evento, que reunirá 10.000 pessoas de Paraisópolis, terá o tema:
“Eu mudo o mundo” e vai ser desenvolvido pelas escolas, organizações, etc.
11. Programa de Urbanização em Paraisópolis: Gilson fala sobre a criação
de triagens pensando nas questões dos entulhos. Quem vai assumir são os
catadores de Paraisópolis.
12. Escolinha de futebol e Judô: Marcondes (Filhos de Paraisópolis)
anuncia inscrições abertas.
13. Projeto Catadores: Marcondes (Filhos de Paraisópolis) informa sobre
evento a ser realizado na ETC hoje dia 29.03.2012 sala 5.

29/3/12

14. Rede de Apoio, articulação e ação de Paraisópolis: Marcondes (Filhos
de Paraisópolis) informa que está sendo montado para discussão de idéias e
melhorias. Acontecerá no Homero sala 6. Está na fase de diretrizes (data não
fixada).
15. Próxima reunião: no PEC (Auditório Casa da Criança)
Pauta prevista:

todos

26/abril/12
8:30

- Apresentação das unidades básicas de saúde que atuam na comunidade
- Encaminhamentos realizados a partir da 1ª. e 2ª. reuniões:
•

Divulgação do trabalho do Ama, Caps, Ubs e ambulância através dos
meios de comunicação.

•

Proposta Base do Samu na Comunidade.

•

Convocar Igrejas, População, Conselho Gestor para novas
discussões

•

Pensar em estratégias para o Serviço de Saúde e qual o tempo de
espera razoável para atendimento.
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