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Introdução:

 

O território da Unidade Básica de Saúde Belenzinho (UBS Belenzinho) possui uma característica peculiar as UBSs da região mais central de
São Paulo, em relação as demais regiões. Nesse território estão concentrados diversos imigrantes de diferentes nacionalidades, como:
angolanos, nigerianos, sírios, chineses, peruanos e bolivianos, o último desses estão concentrados em maior número (imagem 1) nas regiões
centrais e apresentam diversas questões de vulnerabilidade. (Prefeitura de São Paulo, 2012; IBGE,2010).

As regiões centrais são compostas, em sua maioria por grandes comércios, ruas com grande fluxo de pessoas e automóveis, degradação de
espaços urbanos públicos (parques, praças e ruas) e privados (comércio) por pixação, resíduos e inserviveis. Além disso, o centro acaba
concentrando maior número de pessoas em situação de rua, prostituição, ocupações pacíficas e outras por poder paralelo(tráfico). Essas
vulnerabilidades que nos saltam aos olhos, acabam ofuscando um olhar ampliado para uma população que é de igual importância ao Sistema
Único de Saúde, a população boliviana, que em sua grande maioria moram e trabalham nas oficinas. Oficina é um termo coloquial, de origem
misógina entre a língua portuguesa e espanhola. Nesse local são produzidas boa parte de roupas que são comercializadas nos mercados
informais e formais, onde a maioria dos bolivianos que operam as máquinas tem carga média de trabalho de 10 a 14 horas por dia, 5 a 6 dias na
semana. Por conseguinte, os mesmos moram no local de trabalho, onde pagam alugueis altos e não possuem uma infra-estrutura saudável,
onde famílias de 3 a 5 pessoas dividem um quarto pequeno. Ainda, devido por questões culturais, hábitos de vida e dificuldade de acesso dos
bens de higiene, as oficinas costumam ter limpeza precária, água parada (focos de dengue), lixo acumulado (problemas com zoonoses) e
ambientes úmidos, quentes e fechados. Tudo isso se agrava, pois essa população sente-se excluída, sem direitos e com dificuldade de
comunicação (BAENINGER, p.19, 2012).

Visando a integralidade à saúde e consolidação da Estratégia Saúde da Família, o NASF vem a compor o trabalho das equipes referências no
cuidado dos bolivianos (Ministério da Saúde, 2009). Compreendendo que as questões supra-citadas são de relevância para saúde pública, pois
agregam riscos: a aumentos das DST e AIDs pelo pouco nível de instrução sexual; aumento dos casos de Tuberculose, devido a situação das
moradias das oficinas; dificuldade de aprendizagem dos escolares, agregados pelas barreiras da língua estrangeira mais falta de estimulo ao
estudo; surgimento de dermatites utópicas, por mal hábitos higiênicos; violência contra mulher; sobre-peso e obesidade, tanto adulto quanto
infantil, por maus hábitos alimentares; abscessos bocais e caries, por mal higiene bocal; problemas respiratório pela inalação da fibra de
algodão; abuso de álcool; quantidade de horas e ergonomia inadequada ao trabalho; e inatividade ou pouca física, são algumas das
problemáticas que justificam uma atenção de uma equipe multiprofissional que vá até população boliviana (uma vez que essa população não
adere em grupos na UBS). Por fim, o mais importante, que motiva essa proposta, é que o SUS é a única porta de entrada que os recebe de
maneira igual, com equidade e oferece cuidado (WALDMAN, 2016). Isso deve ser garantido.

 

Objetivos:

Objetivo Geral: Promover uma discussão sobre atenção a saúde da população imigrante boliviana, em sua complexidade e demandas
específicas.



Objetivos Específicos:

1. Criação de projeto integrador para saúde da população boliviana.
2. Criação de grupos terapêuticos e educativos nas oficinas de costura.
3. Promover eventos de promoção à saúde e prevenção de agravos, nos horários vagos dessa população, visando integrar a população

local.
4. Representação boliviana no conselho gestor local de saúde.

 

Método:

Local: UBS Belenzinho e oficinas de costura no território de abrangência da ESF. 

Público Alvo: Imigrantes que se encontram em risco e vulnerabilidade, principalmente bolivianos.

Participantes: Em primeiro lugar, a ação só possível pela participação do público alvo, promovendo o seu protagonismo no desenvolver das
ações em saúde. Em seguida, para efetivar a proposta, será necessário, participação da gestão local, bem como da ESF e NASF. O Conselho
Gestor da UBS Belenzinho, também apoiará as ações e fiscalizará todo o processo e resultados.

Ações:

1- Debruçar sobre características do território, cruzando informações sobre famílias imigrantes que estão residindo nele. Está sendo realizado a
partir de reuniões gerais, na “Roda do Imigrante”.  Essa reunião visa sensibilizar e preparar a equipe de saúde para atuação com os imigrantes.
Interlocutores da Supervisão Técnica de Saúde e Imigrantes (que já realizam trabalho em conjunto a prefeitura de SP), conduzem essas
reuniões, contando um pouco da cultura, idioma e costumes dessa população.

2- Mapear o território, de forma a conhecer todas oficinas (cadastradas ou não, pela ESF). Identificar lideranças populares dos imigrantes, para
compor as próximas etapas de ações. O mapeamento já iniciou-se, uma vez que a APA (agente promotora ambiental), do PAVS (programa
ambiente verdes e saudáveis) está confeccionando o BIOMAPA, que é uma ferramenta de diagnóstico participativo de um território. O intuito é
promover a percepção do espaço e das diversas atividades inseridas no mesmo, tendo ciência das potencialidades e vulnerabilidades de uma
determinada realidade. (INSTITUTO ECOAR, 2008). 

3- Planejamento de ações para 2017. Com o fim do ano, uma das principais atividades é o planejamento das atividades para o próximo ano. É
um momento que as ESFs param para observar os dados de suas áreas e junto ao NASF, planejam ações específicas para melhorar os dados
epidemiológicos. A discussão sob visão ampliada para questão dos imigrantes no território estará em pauta, uma vez que estão intimamente
ligados a esses dados epidemiológicos.

4- Ações de Promoção à saúde e Prevenção de agravos. Durante 2016, algumas ações já foram realizadas para aproximar a UBS da população
imigrante. A primeira delas, foi o “Futebol do Imigrante, tratou-se de um torneio de futebol voltado a homens, mulheres e criança que trabalham
em oficinas e têm uma rotina intensa de trabalho durante a semana. Esse evento esportivo aconteceu durante um final de semana de julho (foto
1) e contou com a participação de aproximadamente  65 imigrantes de origem boliviana e paraguaia. Já em outubro, o mês rosa, a UBS
Belenzinho organizou uma ação em saúde, visando a prevenção da Câncer (CA) de mama e de colo do útero (foto 2). Também no final de
semana, cerca de 230 mulheres (muitas delas bolivianas), tiveram consulta médica e de enfermagem, para avaliar as mamas e coletar
papanicolau, além de contar com orientações em saúde, praticas corporais, espaço beleza e muito mais. No mês de novembro, a campanha
azul também teve um sábado como dia de realizar orientações sobre CA de próstata, testículos e cabeça de pênis (foto 3). Além de orientações
a equipe de enfermeiras estava fazendo mutirão de teste rápido, atualização da carteira de vacinas e médicos estavam atendendo os homens
imigrantes, com dificuldade de acompanhar sua saúde durante a semana. Todas essas ações, tinham foco na criação de vínculos de cuidado
com a população imigrante. 

5- Atendimento em grupo nas oficinas. Já que os trabalhadores de oficinas têm pouca aderência em grupos terapêuticos e educativos, a equipe
NASF veem tentando realizar grupos com as mais diversas temáticas nas oficinas. já foram abordadas, a prevenção da Hanseniase, do CA
bucal, contra a proliferação do mosquito da Dengue e também são realizadas praticas corporais e orientação sobre ergonomia para trabalho na
costura. Entretanto, ainda estamos engatinhando nesses atendimentos, ainda falta sistematizar e abranger mais oficinas no território.

 

Avaliação/Monitoramento: Será realizado pela gestão da UBS, em conjunto ao Conselho Gestor. No meio do semestre, será re-avaliado as 5
ações supracitadas sobre a saúde do imigrante.

 

Resultados Esperados:

1- Aprofundar temas ligados caminhos do cuidado para a população imigrante. Identificar como, culturalmente cuidam de sua saúde no geral.

2- Terminar o BIOMAPA e mantê-lo alimentado constantemente, pois os imigrantes deslocam-se bastante dentro do território.

3- Concretizar o planejamento com cada ESF, ressaltando os principais pontos que estão no contrato de gestão com a UBS. Melhorar a atenção
e assistência ao pré-natal, por exemplo é uma das pactuações para 2017.

4- Mais ações como as citadas serão elaboradas pela UBS Belenzinho, em 2017. Esperasse maior participação da população imigrante.

5- Esperasse organizar de forma sistemática, visita mensais as oficinas, com o intuito de realizar grupos terapêuticos e educativos. 

Por fim, as ações propostas visam a integridade do cuidado, levando em conta as diferenças e barreiras culturais. Promover o acolhimento dos
imigrantes é princípio do SUS e esperasse que a UBS Belenzinho consiga lograr sucesso em não apenas reduzir mortalidade materno-infantil,
casos de Tuberculose, focos de dengue, doenças sexualmente transmissíveis e casos de violência. A maior pretensão é a criar caminhos do
cuidado dentro de uma política pública para imigrantes mais eficiente. Será tirar o status de marginal e segregado dessa população. Será
promover protagonismo e pertencimento na sua condição de habitante.



Foto 1

 

Foto2



foto 3

Referencias:

PREFEITURA DE SÃO PAULO, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Informe Urbano, Brasil, dezembro 2012. Disponível em:
<http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/informes_urbanos/pdf/27.pdf>. Acesso em: 29 aug. 2016.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2000 e Censo demográfico 2010 Microdados da Amostra.
Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 29 ago. 2016.

BAENINGER, Rosana (Org.). – Imigração Boliviana no Brasil. Campinas, Núcleo de Estudos de População- Nepo/Unicamp; Fapesp; CNPq;
Unfpa, p.19. 2012.

WALDMAN, Tatiana Chang. Movimentos migratórios sob a perspectiva do direito à saúde: imigrantes bolivianas em São Paulo . Revista de
Direito Sanitário, Brasil, v. 12, n. 1, p. 90-114, june 2011. ISSN 2316-9044. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/13239/15054>. Acesso em: 29 aug. 2016. doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-
9044.v12i1p90-114.

INSTITUTO ECOAR PARA A CIDADANIA. Manual de metodologias participativas para o desenvolvimento comunitário. São Paulo:
ECOAR, p.77, 2008.

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/informes_urbanos/pdf/27.pdf
http://www.ibge.gov.br

