Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: PECP – auditório (R. Manoel Antonio Pinto)

Data: 28/08/2014, 8:30

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Eliane Utecher e
Andrea Stipkovic (vol)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Monica

1/set/14

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 31/07/14: feita por Ana Maria (gestora da
UBS 3). As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao
site.
2. Pauta: Saúde (2ª parte)
2.1 . Apresentação Coordenadoria Regional da Saúde Sul (vide site)
Dra. Tania Sahyoun fornece informações relativas a questionamentos
realizados na reunião passada e também questões mais gerais. Paraisópolis
está inserida no território do C. Limpo. A Coordenadoria tem uma população
de 2.657.643 habitantes e dois Hospitais Municipais – Hospital do C. Limpo e
do MBoi Mirim. Há 4 hospitais estaduais e uma Sta Casa. Tem 121 UBS`s,
23 AMA`s, 5 CAPS infantil, 7 CAPS Adulto, etc. São 220 equipamentos de
saúde sob gestão desta Coordenadoria. Ela abrange o Mboi, Sto Amaro, C.
Limpo, Capela do Socorro e Parelheiros. Só no território do C. Limpo/Vila
Andrade há 49 equipamentos de Saúde, com cobertura de ESF de 92%. Em
Paraisopolis há 3 UBS`s com a seguinte quantidade de pessoas
cadastradas: UBS 1 - 18.551; UBS 2: 17.639; UBS 3: 16.332 . A UBS 1 tem
6 equipes ESF (com 6 médicos e 7 enfermeiros), a UBS 2 idem e a UBS 3 5
equipes ESF (com 5 médicos e 6 enfermeiros); há déficit de 2 médicos em
cada uma. Informa os números sobre a produção de consultas do primeiro
trimestre deste ano pelas equipes ESF (Estratégia de Saúde da Família) e
os percentuais das metas atingidas. Fala que a UBS tem que ser a porta de
entrada para a população no Sistema de Saúde, e não mais a AMA ou os
Pronto Socorros. São também apresentados os números referentes à Saúde
Bucal e em relação às gestantes. Sobre a lista de espera para atendimento
nas UBS`s, mostra ações encaminhadas, por ex: atualização cadastral do
cartão SUS, implantação do Hora Certa Móvel, encontro com especialistas,
reconfiguração das agendas, etc... Divulga também os números referentes
aos exames feitos pela ARENA Móvel. O conceito de Hospital Dia envolve
além das especialidades, fazer exame e cirurgias. O prédio da AMAEspecialidades e Jd Pirajussara está sendo ampliado para se tornar o
Hospital Dia Hora Certa Campo Limpo; a meta da PMSP é ter um destes
para cada SubPrefeitura. Dra Tania informa que dentro de 30-45 dias a UBS
2 vai passar a cobrir a população do Pinheiral, com redistribuição das
equipes de ESF. O PEC virou referência não só para Paraisópolis, como
também para todo o Campo Limpo. O volume de atendimentos no último
semestre está apresentado em tabela (vide site). Com relação a
medicamentos e suprimentos de material médico hospitalar, apresenta
relação do que tem e do que falta. Fala também da qualificação dos serviços
existentes; estão trabalhando muito nisso e na manutenção da ESF. Vários
ACS (agentes comunitários de saúde) foram treinados para reconhecer
problemas de álcool e drogas e fazer encaminhamento para CAPS. Dra
Tania cita a recomendação OSM de 2,5 leitos de hospital para cada mil
habitantes. Informa que uma URSI será instalada em terreno público perto
do Terminal Campo Limpo (em licitação). Juliana Gonçalves (Alef) se baseia
nos números e nas informações apresentadas para reiterar a necessidade
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de construção de um Hospital na região de Vila Andrade.
2.2. Apresentação Sindicato Comunitário – SindiComunitário: João Paulo,
representando Roberto Prebil, informa que existe desde 1998 (oficializado em
2010) e o maior contingente é o agente comunitário de saúde. Defendem o
SUS como mantenedor. Tem feito trabalho em muitas UBS`s para mostrar as
leis, os direitos do trabalhador, apresentando que trabalham com documentos
públicos que podem ajudar ou atrapalhar. O agente comunitário é um
generalista, ele tem que fornecer inúmeras informações. Defendem a
capacitação continuada e a valorização do agente comunitário. Fazem muitas
reuniões. Se a taxa de mortalidade infantil caiu, o cuidado ao idoso aumentou;
isso tem muito mérito dos agentes.
3. Informes:
3.1. Virada Sustentável: terá várias opções de atividade. Inscrições pelo site
www.viradasustentavel.com.br. Convite para participação da CatAção que
acontecerá em 31/ago no CEU – Paraisópolis às 9h00

2830/ago/1
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3.2 Fórum de Saúde: Eliana (PECP) sugere criação para debate das
políticas públicas de saúde juntando os Conselhos Gestores de Saúde das 3
UBS de Paraisópolis, debatendo questões e incluindo o pleno entendimento
do funcionamento do sistema de saúde existente
3.3 Eleição do C.G. Saúde UBS Paraisopolis1: Neusa informa que existem
hoje 8 candidatos. Dra Carla (gestora) fala da importância dos conselheiros
participarem das reuniões e alerta que qualquer reclamação pode ser levada
diretamente ao gestor da unidade e não somente em reuniões agendadas.
Monica (Casa da Amizade) reforça que considera a reunião de Conselho
Gestor de Saúde o melhor canal para compreensão do sistema. Juliana (Alef)
comenta que faltam ações concretas possíveis dos conselheiros após as
reuniões.

5/set/14
8-16h

3.4 2° encontro da Assistência Social: atua neste território para discutir as
principais demandas com presença de CREAS, CRAS, NSE entre outros.
Eliana (PECP) divulga encontro.
3.5 Conferência Lúdica Regional dos Direitos Humanos da Criança e do
Adolescente de Campo Limpo: . Gabriela dos Santos (MSE) divulga a
realização no CEU Campo Limpo e informa que na ocasião acontecerá a
entrega do abaixo-assinado sobre o pedido de 2 Conselhos Tutelares, um em
Capão Redondo e um na V. Andrade. Monica Mation reforça a importância do
documento e pede maior envolvimento do grupo para arrecadar assinaturas.
Gabriela deixará disponível no site da Multi o documento para impressão.
3.6 Risco e Vulnerabilidade: será tema Multi em out/2014.
GT: Eliana (PECP), Márcia; UMCP, MSE (Aurea e Gabriela)
3.7 Esportes: será tema Multi em nov/2014. GT: Paulo (PECP), Marcelo,
Emerson, Bovespa, CAPS. Nesta data será comemorado o aniversário de 20
anos da Multi.
4. Próxima reunião: a Creche Sta Escolástica (CCT Paraisópolis, Mosteiro
S. Geraldo).
Pauta prevista: empreendedorismo.
GT: Eliana/PECP, Luiz Flávio, Ed/Midia, CAPS
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