
Titulo: A abordagem da população imigrante: Intervenção em uma unidade basica de saúde da região de
Guaianases. Nome do aluno: Vera Lucia Lopes de Souza Nome do Orientadora: Katia Sandreanne Vilas
Boas Magalhães da Silva Introdução: Contextualização do problema: Observa-se nos últimos anos aumento
do numero de cadastrados imigrantes na área de abrangencia da região de Guaianases, assim, como o numero
de filhos imigrantes nascidos no Brasil. Devido a perfil cultural percebeu-se que o publico apresenta baixa
adesão aos serviços prestados pelas unidades de saúde. Diante disso notou-se a fragilidade deste publico alvo
de obter o acompanhamento do estado de saúde. Exemplo da literatura sobre o problema: Ao longo dos
últimos anos, houve um movimento crescente de grupos estrangeiros no Brasil, advindos tanto de países
desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos. Segundo dados do Conare (Comitê Nacional para
Refugiados), 2016 e do Ministério da Justiça, só entre os anos de 2010 e 2012, o número de pessoas pedindo
refúgio para o Brasil triplicou. Exemplo da literatura sobre a solução do problema: De acordo com o estudo
de FREITAS, 2014 O movimento pelo direito à saúde se deu em outro contexto, no início dos anos 2000.
“Quando Marta Suplicy assumiu a Prefeitura de São Paulo, houve o estabelecimento das subprefeituras e a
descentralização da área de Saúde, com a implementação do Programa Saúde da Família (PSF), que prevê a
realização de visitas domiciliares para a inclusão das populações vulneráveis no sistema de saúde”, disse
Freitas. Justificativa: Devido perfil cultural percebeu-se a baixa adesão aos serviços prestados pela a unidade
de saúde e resistencia do acolhimento da equipe de saúde em visitas domiciliares, tal como restrição na
aderencia a terapeutica fornecida. Objetivos: Objetivo geral: O objetivo do presente estudo será mapear o
numero de cadastrados imigrantes da area de abrangencia desta UBS, desenvolver atividades visando
contribuir com seus conceitos culturais e o acesso proposto pelo Sistema Unico de Saúde (SUS). Objetivos
especifícos: 1. Discutir e divulgar o projeto para a equipe local. 2. Mapear o perfil dos imigrantes da área de
abrangencia da UBS. 3. Implantar e avaliar as ações.

Método:

 

 

Local: Unidade básica de saúde Jd. Fanganiello, municipio São Paulo.

 

Publico alvo: População imigrante da região do lajeado cadastrada na UBSF Jd. Fanganiello.

Participantes: Profissional de saúde que atuam no atendimento desta população.

 

Ações:

 

1 – Estratégia de divulgação: Será realizado 3 rodas de conversa de sensibilização da importância de
promover a manutenção a saúde e prevenção de agravos a população imigratória.

 

2 – Sensibilização dos profissionais: Será realizada rodas de conversa com a participação de todos os
profissionais da unidade de saúde abordando os temas de acolhimento a população imigrante.

3 – Processo de Implantação do Projeto: Serão desenvolvidos grupos educativos e resolutivos direcionadas a
esta população, de forma a qual visemos promover a manutenção a saúde através de orientações sobre
prevenção de agravos à saúde, solicitações de exames de rotina e retorno para entrega de resultados atraves
de consultas médicas e de enfermagem.

 



Avaliação/Monitoramento: Para avaliação da aderencia a este plano de intervenção, será mensurado após
termino das ações programadas, o aumento quantitativo da população imigrante que aderiram aos serviços
prestados pela unidade de saúde.

 

Resultados esperados:

 

O presente estudo poderá trazer benefícios e aprimorar a saúde coletiva por meio da implantação de
estratégias de acolhimento a tal população. Este estudo deverá atingir mudanças abrangentes, levando se em
consideração tanto o contexto cultural quanto os princípios da organização dos sistemas de saúde locais,
estabelecendo alianças entre a população imigratória.

 

Referências:

 

DANTAS, J. C. Aspectos filosóficos dos espaços transfronteiras. In: SOUZA, M. L. et al.

(Org.). A saúde e a inclusão social nas fronteiras. Florianópolis: Fundação Boiteux,

2008. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_inclusao_

social_fronteiras.pdf>. Acesso em: 22 Ago. 2016.

 

Dávila , L. R. Fronteras confusas: impactos sociales de la migración. La migración

internacional y el desarrollo en las Américas. In: SIMPOSIO SOBRE MIGRACIÓN

INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS, 2000, San José, Costa Rica. Anais... Santiago de

Chile: CEPAL, 2000. (Serie Seminarios y conferencias, n.15).

 

Draibe, S. M. Coesão social e integração regional: a agenda social do MERCOSUL e os

grandes desafios das políticas sociais integradas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de

Janeiro, v.23, (Supl. 2), p.S174-S183, 2007.

 

LINS, H. N. Estado e embates socioterritoriais na Bolívia do século XXI. Revista de

Economia Política, São Paulo, v.29, n.2 (114), p.228-244, abr./jun.2009.

 


