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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de março: Realizada pelo Joildo (União de
Moradores). Tema da reunião: 2ª. Parte apresentações Saúde,
encaminhamentos e discussão conselho gestor de saúde.
2. Apresentação dos dados do Ambulatório do PECP:
Katia (PECP) apresentou brevemente sobre a mudança de escopo dos
atendimentos realizados pelo ambulatório (anexo), especialmente as
mudanças relacionadas a faixa etária de 0 a 10 anos, para 0 a 13 anos, 11
meses e vinte e nove dias e as formas de encaminhamento via Unidade
Básica de Saúde (UBS). Apresentou fluxograma de encaminhamento e
quadro do número de atendimentos por especialidade (ver anexo).

Monica

Kátia PECP

Questionada em relação à realização de cirurgias e exames complexos, Katia
esclareceu sobre interface e parceria com Hospital Albert Einstein, Hospital
Darcy Vargas e outros hospitais conveniados.
3. Apresentação das 03 Unidades de Saúde – escopo de atividades e quadro
de numero de atendimentos (anexo).
Carla (UBS I) inicia a apresentação ressaltando a conquista de cobertura de
100% da demanda de Paraisópolis com a inauguração da UBS III e dos
outros equipamentos e serviços como NASF, CAPS e AMA.
Em relação à UBS I, refere à existência de 07 equipes do Programa Saúde da
Família (PSF), 03 equipes de saúde bucal, 01 equipe NASF compartilhada
(assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista), entre outros.
Comenta as dificuldades de contratação e conseguir manter os médicos.
Discutida a questão do atendimento em Saúde Bucal, o avanço do programa
na comunidade e os desafios de adesão da população, especialmente nas
ações de prevenção, os usuários costumam procurar o serviço de
atendimento dentário quando tem algum problema de dor ou situação grave.
Renata (UBS II) comenta que o programa de Saúde Bucal, pertence à
estratégia de saúde da família, e tem como principal objetivo a prevenção,
informa sobre as ações que têm sido realizadas nas escolas.
Carla (UBSI) enfatiza a papel importante dos agentes comunitários como
articulador da prevenção e a Campanha de Câncer de boca que será
realizada no período de 05 a 25 de maio, uma ação de prevenção que
acontecerá nas próprias unidades.
4. Apresentação UBS II – Renata (coordenadora UBS II) introduz a
apresentação ressaltando o quanto as ações são semelhantes entre as
unidades, devido seguir as mesmas diretrizes da Secretaria da Saúde. Além
da equipe (conforme quadro anexo), a unidade II também compartilha da
equipe do NASF. Refere processo de transição em relação ao atendimento da
demanda devido à nova territoriolização e inauguração da Unidade III.
Comenta sobre projeto preventivo de planejamento familiar, especialmente
sobre as ações voltadas aos adolescentes.
Meta da Secretaria da Saúde, atendimento das gestantes adolescentes.
Comenta sobre o projeto “Vale a Pena Sonhar” voltado a orientação sexual
para adolescentes desenvolvido pelas UBS´s nas escolas.
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A partir da apresentação foram debatidas as seguintes questões: o
encaminhamento das gestantes de risco para o Hospital Campo Limpo; a
periodicidade de 01 vez por mês para visita dos agentes comunitários em
cada família e a demora para agendamento dos exames. Esse último foi
enfatizado pelas coordenadoras como questão que foge a governabilidade
das UBS.
5. Apresentação da UBS III – Aline (coordenadora UBS III) refere à mesma
introdução das demais, comenta os dados apresentados no quadro
(anexo).Ressaltou a importância do trabalho realizado com as gestantes e
grupo para adolescentes. E que a unidade já está com as equipes completas.
6. Discussão sobre o papel do Conselho Gestor de Saúde – Sr. Mineiro,
comentou sobre o curso que está realizando para formação de conselheiros
de saúde e o quanto tem sido produtivo e efetiva a proposta.

Monica

24/2/12

Foi debatida a dificuldade de candidatura para as eleições, o papel do
Conselho Gestor como espaço de participação e controle social (profissionais
usuários e serviços de saúde). Sugerida proposta de elaboração de informe
sobre - O que é Conselho e como as pessoas podem se candidatar - para
divulgação no email do grupo multientidades e participação das organizações
na mobilização da participação da comunidade.
4. Informes:

info

- Leide (Caritas) – refere ampliação de vagas no CCA São Jose, de 180 para
300 vagas para atendimentos de crianças e adolescentes.
- Carla (UBS I) Eleição do Conselho Gestor UBS I – 04/05;
- Joildo (União de Moradores) informou sobre 02 a 04/05 – inscrições para
eleição do Conselho Gestor do CAPS; 11/05 – Inscrições para Balé de
Paraisópolis e Projeto de aulas de futebol com inscrições abertas na União de
Moradores;
- Brizola – (ACREP) informa que a Creche Arquinha conveniada com a
prefeitura e que atende 170 crianças da comunidade vai fechar,
representantes das famílias e líderes comunitários estão organizando um
abaixo assinado para encaminhamento a prefeitura.
- Diane informa sobre Semana das Bibliotecas de Paraisópolis – Literatura e
Cultura Afro Brasileira.
- Adriana (União de Moradores) informou sobre realização de ação “Limpa
Brasil” para catação nas ruas da comunidade
- Eliana (PECP) – informou sobre Semana de Trabalho e Renda que será
realizada entre os dias 02 e 04 de maio; Evento dia 18 de maio –
Enfrentamento e Combate Abuso Sexual.
5. Encaminhamentos:

Info

- Monica sugeriu levantamento dos números para atualização do quadro de
atendimentos; se possível a realização de levantamento dos pacientes que
não compareceram as consultas.
- Divulgação dos equipamentos de saúde – AMA, UBS´s, CAPS – publicar
informações no jornal, radio, etc. Sobre a realização de evento de divulgação
dos serviços de saúde, Carla (UBS I) se comprometeu conversar com a
coordenadoria sobre a possibilidade;
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- SAMU – elaboração de carta para coordenadoria de saúde solicitando uma
base do SAMU na comunidade e informe sobre problemas vivenciados na
comunidade.
6. Pauta da próxima reunião – Esporte e Lazer
Local: Espaço Esportivo Bovespa – Rua Iratinga, 84 – tel.3502-2954
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