PROMOÇÃO DE SAÚDE: REDUÇÃO DE DANO À
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Carolina Rosa de Oliveira Leal, Beatrice Ponte Souza, Tamara de Paiva Rocha, Tamara de
Paiva Rocha, Francisca Keila Gadelha de Lima

O projeto MedAção tem por objetivo minimizar os riscos à saúde da
população em situação de rua, para alcançar esse objetivo foi necessário
investigar o que era mais importante para essa população, quais eram suas
preocupações e anseios em relação a saúde. Iniciamos contato com essa
população através do Centro de Referência Especializado para População em
Situação de Rua (Centro POP). Questionamos ao grupo de usuários do
equipamento, em uma das visitas, quais os assuntos relacionados à saúde eles
consideravam mais relevantes e ficou claro a preocupação com ferimentos e
doenças de pele. Em 12 de setembro de 2019, foi realizada uma palestra sobre o
referido tema com um grupo de aproximadamente 10 usuários do Centro POP.
Para o desenvolvimento da palestra foi realizada uma apresentação de Power Point
somente com imagens para facilitar a comunicação e ajudar o entendimento.
Durante a apresentação a integrante do projeto, Carolina Rosa de Oliveira Leal, foi
muito bem recepcionada pelos usuários. Eles questionaram sobre diversos
problemas próprios de pele que eles apresentavam, um deles inclusive
apresentava sinais que sugeriam Psoríase. Apesar de todas as dificuldades para se
iniciar um tratamento e realmente curar ou levar um desses pacientes a remissão
de algumas doenças serem muito difícil, o objetivo principal das ações do projeto é
atuar como agente preventor e redutor de danos, visto que não podemos mudar a
realidade deles por completo. Sendo essa nossa primeira ação fora dos muros da
universidade e em contato direto com nosso publico alvo, ficamos impressionados
com o desejo dessa população em participar e efetivamente compreender como
evitar e o que fazer para prevenir que determinados problemas dermatológicos
ocorressem. O morador que aparentava ter psoríase foi encaminhado para o posto
de saúde mais próximo.
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