Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: EMEF Paulo Freire (R. Melchior Giola 296)
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 24/set/15r2 8h30
Por: Andrea S.
Folha:
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Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 27/ago/15: feita por Maria de Fátima EMEI
Perimetral. Correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Jovem/ Violência: Devido à complexidade do assunto, o GT optou por tratar
de violência doméstica contra crianças e jovens.
2.1 Instituto Herdeiros do Futuro: apresentação feita por Andrea (SPVV–
Andrea@herdeirosdofuturo.org.br) conforme arquivo cedido e disponível em ppt
no site da Multi.
A instituição faz o acompanhamento psico-social da criança. A violência pode ser
física, por negligência, abandono, psicológica, emocional, sexual ou exploração
sexual.
Considerações sobre os tópicos:
- Cuidados na identificação de violência;
- Os efeitos da violência;
- Abordagem da vítima;
- Quem é o agressor;
- Quem é a família;
- Como abordar o responsável;
- Encaminhamentos;
- Tipos de violência (sexual 64%, física 8%, exploração sexual 6%, negligência
14%, psicológica 8%)
- Autor da violência: Pai 30%, Mãe 80%; intrafamiliar 66%, extrafamiliar 34%
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Andrea (IHF): Há baixa procura na instituição da região de Paraisópolis
Luciene (EMEF Paulo Freire): um dos primeiros pedidos de socorro acontece na
escola e a frequência está aumentando. Não há suporte das instituições públicas
para encaminhamento dos casos.
Eliana (PECP) sugere a abertura de um GT voltado a organizar a rede de fluxo
que atendam os eventos de violência, sem suporte atualmente.
Eliana (Coord. Sul de Saúde): todas as unidades de saúde possuem equipes de
prevenção à saúde O fortalecimento deve ser no território e deve-elaborar um
fluxo para atender os casos.
Carla (EMEF Perimetral): endossa as dificuldades que enfrenta na escola.
Aponta urgente necessidade de modificar as estratégias dos convites às escolas
a participarem das reuniões da Multi e se dispõe a conversar com as diretoras
das escolas da comunidade.
2.2 Formação do GT Violência criança/adolescente: Carla (Perimetral), Andrea
(Herdeiros do Futuro), Carla (UBS), liana (PECP), Sheila (MSE), Terezinha M.
(Sub C.L), Amanda (Interlocução criança/adolescente HIAE), Juliana Gonçalves
(UMCP). Obs: alguns nomes a serem confirmados.
Reunião agendada para o grupo na EMEF Paulo Freire:
FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular
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3. Saúde:
Apresentação da Coordenadoria Regional de Saúde – Sul. O arquivo foi cedido
para o site multientidades, em ppt.
Subprefeituras: Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, M´Boi Mirim,
Parelheiros e Santo Amaro.
Apresentação com foco na Supervisão de Saúde do C.L. (Capão Redondo. C.L.
e Vila Andrade; em V.A. se inclui Paraisópolis) com 651.000 habitantes
Parceiros: HIAE (C.L. e V.A.) e CEJAM (C.Redondo)
Equipamentos públicos:
UBS (Undades básicas de Saúde) - 25 equipes Saúde da Famíia/ 3 Básicas
CAPS ( Centro de Atenção Psicossocial) - 04
AMA (Assistência Médica Ambulatorial) - 05
AMA E (Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades) – 02
SAE/AIDS(Serviço de Atenção Especializada em HIV/Aids) – 01
CTA (Centro de Testagens e Aconselhamento em DST) – 01
EMAD/EMAP(Atendimento domiciliar / Programa Melhor em Casa) – 01
CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade) – 01
R.T. (Residências Terapêuticas, vinculadas aos CAPS) – 02
CER (Centro Especializado em Reabilitação) – 01
CEO (Centro de Especialidades Odontógicas) – 01
SUVIS (Supervisões de Agência de Saúde) – 01
CECCO (Centro de Convivência e Cooperativa) – 02
Cobertura de ESF (Equipes de Saúde da Família) – 92,14%

GT Saúde

Em Paraisópolis: UBS1 atende Centro e Antonico; UBS II Antonico; UBSIII
Grotão, Grotinho, Brejo, Pq Morumbi
Quando as consultas médicas e visitas domiciliares diminuem é por falta de
médicos (afastamentos, faltas, cursos, entre outros)
Feito estudo sobre a preferência de procura da AMA ao inves da UBS. Motivo:
fila no agendamento, o atendimento no AMA é mais rápido.
Tempo da agenda do médico: 70% consultas; 30% VD, grupos, reuniões, cursos
Tempo da agenda do enfermeiro: 45-50% consultas; 50-55% VD, grupos,
reuniões, cursos
Gestantes – nascidos vivos média mensal em 2014 – 20
Hospital Alto risco – HMCL
Referência em Ginecologia – UBS V. Praia
Alto índice de absenteísmo nas consultas de especialidades: necessidade de
rever lista de espera periodicamente. É provável que seja pela longa espera, as
pessoas esquecem a data.
O AMA E – Jd Pirajussara será transformado em Hospital Dia Hora Certa C.L.
para ampliação dos serviços.
O PECP é referênca em pediatria e especialidades infantis. O Hospital Campo
Limpo pertence ao distrito de M´Boi Mirim. O Hospital Paraisópolis não está
previsto nos investimentos em equipamentos de saúde pois no critério de
prioridades, há regiões bem mais carentes.
Carla (Perimetral) cita aumento no índice de adolescentes grávidas, chega a ter
de 4 a 5 meninas por sala de aula.
Eliana (PECP): este fato anterior compromete a vulnerabilidade social, a ser
trabalhado em rede.
FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular
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4. Informes:

4.1. Urbanização: Rosângela/ Sérgio (SEHAB) - Intervenção no Antonico: com o
apoio da subprefeitura de Butantã está acontecendo o mapeamento da região para
confecção dos laudos de intervenção e encaminhamentos para SEHAB para
depois fazer o atendimento às famílias e enviar o auxílio aluguel. O plantão social
será no Canteiro de obras 3as e 5as fs das 10h às 12h; no Jardim Colombo `as
4.as fs , mesmo horário na Igreja Adventista. Ainda não há projeto definitivo da
área pois o local é bem acidentado e a área é de risco.
4.2 Biblioteca: Márcia (PróSaber) informa que está aberta a biblioteca à
comunidade de 2a@6af das 9h às 17h.
4.3 Carreta da mamografia para mulheres de 35 a 49 anos inclusive: Neusa (UBSI)
informa que até o dia 23/set 450 mulheres haviam sido atendidas. Serão feitas US
de mama.
4.4 I Encontro de prevenção à violência – Grupo Espiral: Sheyla (MSE V. Andrade)
divulga evento cultural da comunidade no parque Eucalipto.
4.5 A Coordenadoria Regional Sul da Saúde pede alteração no dia da Multi pois
reunião geral da saúde é sempre às 5as fs e gostariam de participar da Multi com
mais frequência. Eliana (PECP) propõe que as instituições pensem numa proposta
de alteração de data para o calendário de 2016 na reunião da Multi em jan/16.
5. Próxima reunião: na Casa da Amizade
Pauta:
 transporte/arborização
 idoso II (a confirmar)
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