72º Caravana
da Saúde
RELATÓRIO - FEVEREIRO DE 2022

Resumo do evento:

60

cartilhas

Local:
CEU Caminho
do Mar,
Jabaquara

19 a 20
de
fevereiro

70

voluntáries
por dia

100

cestas básicas
entregues

Cerca de 600
atendimentos
realizados

150 famílias
beneﬁciadas

36 kits de

higiene bucal

57

óculos
entregues

QUEM SOMOS?
A Aliança Beneﬁcente Universitária de São Paulo (Abeuni) é uma
entidade assistencial e educacional sem ﬁns lucrativos
composta por estudantes (universitários ou não) e formados nas
mais diferentes áreas de conhecimento. A Abeuni é também
um órgão de utilidade pública, reconhecido pela Assembleia
Legislativa de São Paulo (Lei Estadual 9.135/95) pelos trabalhos
realizados em prol da sociedade.
A entidade conta com voluntários que desenvolvem tanto o
trabalho social assistencial e educacional quanto outros
elementos importantes como o desenvolvimento pessoal,
liderança, organização e trabalho em equipe, além de promover a
troca saudável de ideias e experiências juntamente com a criação
de fortes vínculos de amizade.

Caravana
CIENTÍFICO-ASSISTENCIAL
A Abeuni realiza o evento assistencial Caravana duas
vezes ao ano, usualmente nos meses de janeiro e
julho. Ela tem duração de nove dias e atende em
média 2.000 pessoas, além de mobilizar por volta de
200 voluntários durante a sua organização e
execução, e é realizado em parceria com CEUs
(Centro de Educação Uniﬁcados).

A meta desse trabalho assistencial é trazer uma
melhor qualidade de vida para os moradores da
região por meio de atividades curativas,
educacionais e preventivas, sempre com o
diferencial do atendimento humanizado.

Renova
O Renova é um projeto educacional que trabalha para
fazer da escola um espaço de transformação social.
Atuamos com crianças e adolescentes colaborando com o
desenvolvimento de competências e habilidades que o sistema
tradicional, por diversos motivos, não consegue dar atenção,
incentivando a autonomia na construção do conhecimento e
dos estudos.

Nossas atividades partem do princípio de que o
aprendizado se dá ao compartilhar experiências, indo
em direção contrária à ideia de que existe alguém que
detém todo conhecimento e, do outro lado, há alunos
esperando para recebê-lo passivamente.

Corrente Solidária
Devido ao cenário atual de crise, com a pandemia de
Covid-19, e a impossibilidade de realizar um evento
assistencial presencial, a Abeuni desenvolveu a Corrente
Solidária da Abeuni. A ação consiste na arrecadação e
doação de cestas básicas de alimentos e itens de higiene,
máscaras de proteção facial e cartilhas de orientação
para as populações carentes da região do Jabaquara,
mesmo público atendido em Caravanas da Saúde.
A Corrente Solidária da Abeuni tem grande parte de sua
organização e arrecadação feitas de forma remota, levando
em consideração os cuidados com a saúde e segurança
dos voluntários da entidade, dos doadores e da população
atendida. Esse formato de evento foi concebido
buscando seguir as diretrizes de biossegurança da OMS
(Organização Mundial de Saúde), evitando possíveis
aglomerações, riscos de contágio e, ao mesmo tempo,
buscando atender a principal demanda da população
atendida.

Retorno às atividades
Com a melhora do cenário pandêmico, foi possível retornar às
atividades com a realização da 72ª Caravana da Saúde. Tratou-se
de um modelo experimental, baseado nas Caravanas anteriores,
cujo planejamento inteiro foi pautado nas principais demandas
da comunidade atendida.
Além disso, foi um evento totalmente adaptado para este
cenário. Diante disso, foram usadas, como protocolos de atuação
presencial, as medidas de biossegurança da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e o Guia de Atuação na Pandemia da
Abeuni. Esse guia foi elaborado por voluntáries a partir das
diretrizes nacionais e internacionais sobre Covid, a ﬁm de
atender as necessidades regionais e locais, ora São Paulo e o
Bairro Jabaquara.

100
cestas

148
famílias
beneficiadas

591

atendimentos
no total (curativos e
profiláticos)

Os atendimentos da 72ª Caravana da Saúde ocorreram nos
dias 19 e 20 de fevereiro de 2022
Foram entregues para a comunidade próxima ao CEU Caminho
do Mar e realizados:
● 100 cestas de alimentos;
● 90 atendimentos odontológicos;
● 74 atendimentos oftalmológicos;
● 57 doação de óculos, e
● 60 cartilhas.
Segundo dados de uma avaliação de desempenho inicial com 88
famílias (durante um dos eventos da Abeuni de entrega de
cestas), cada família era composta, em média, por 4 integrantes.
Entretanto, apenas uma pessoa queria ser atendida, na maioria
dos casos. Logo, o total de beneﬁciários diretos com as cestas
básicas foi de, aproximadamente, 148 famílias.

Atendimentos
Secretaria
Receber a população na
chegada ao evento de maneira
humanizada e organizada,
através da distribuição de
senhas. Coletar dados sobre
as pessoas que passaram pelo
evento:

+150
atendimentos

Para a realização da Caravana, os voluntários foram
divididos em diferentes departamentos com objetivos e
resultados próprios e especíﬁcos:

Enfermagem
Realizar um tratamento
humanizado e com foco na
população, com aferição da
pressão arterial e glicemia, a
fim de se proporcionar
aconselhamento sobre um
estilo de vida mais saudável e
seguro.

+175

Odontologia
Atender as necessidades
odontológicas da população, que
não consegue tratamentos para
dentística restauradora,
procedimentos cirúrgicos,
infecção no meio bucal da
população adulta, além de
atendimentos restauradores
atraumáticos em crianças.

+90

CME*
Disponibilizar materiais
esterilizados para o
departamento de Odontologia,
possibilitando assim, o
atendimento de um maior
número de pessoas seguindo
as normas do Conselho de
Vigilância Sanitária (COVISA).
*Centro de Materiais
Esterilizados.

atendimentos

atendimentos

+214

+175

Inúmeras

procedimentos

procedimentos

esterilizações

Atendimentos
Oftalmologia
Busca sanar os problemas de
visão que necessitem de lentes
corretivas e encaminhamento
para doenças mais complexas,
levando não apenas o
tratamento como também
orientações sobre cuidados
com a saúde ocular:

Proﬁlaxia
Odontológica
Ensinar as pessoas de
qualquer faixa etária de forma
simples, lúdica e interativa, de
modo a prevenir doenças
bucais devido à má
higienização bucal.

+70

+35

atendimentos

atendimentos e
kits de higiene
bucal entregues

+55
óculos doados

Proﬁlaxia
Mulheres
Promover a saúde mental e
física através de momentos que
incluem atividades de
acolhimento, empoderamento,
desconstrução e autocuidado.

Melhor compreensão
da realidade da
comunidade e
encaminhamentos
para entidades
parceiras

Nutrição
Trazer uma conscientização
nutricional de forma ampla e
dinâmica, através dos jogos e
cartilhas, além de combater a
fome e valorizar as vivências
alimentares de cada pessoa.

+60
atendimentos e
cartilhas
entregues

Atendimentos
Outros departamentos que atuam na Caravana da Saúde, porém não participaram nesta edição, são:

Teens

TEENS

Tem como objetivo a promoção
de um ambiente confortável e
descontraído que permita
conversas abertas entre os
participantes acerca de temas
pertinentes à fase da
adolescência como vida
sexual, diversidade, empatia,
bullying, entre outras.

Filhos
O departamento tem como
público-alvo crianças de 5 a 12
anos. De forma lúdica, são
passadas atividades que
desenvolvem, principalmente,
o senso sobre higiene pessoal
e alimentação saudável.
O foco é entreter as crianças
através de atividades que
exigem poucos ou nenhum
material, como pular corda,
mímicas e brincadeiras de
roda.

TC*
O objetivo do departamento
Trabalho de Campo é
conhecer a região próxima ao
local da Caravana a fim de
encontrar demandas da
população que,
posteriormente, possam ser
atendidas nas próximas
edições do evento. Além disso,
o departamento tem como
objetivo a divulgação da
Caravana.
*Trabalho de Campo

Adaptações
Uma das adaptações feitas foi o agendamento de
atendimentos. Isso foi possível, pois foi realizado
levantamento prévio de famílias em situações de baixa
renda, a partir de eventos anteriores de entrega de cestas.

Outra adaptação à realidade atual foi a entrega de cestas
básicas durante a Caravana por meio de parceria com a
Prefeitura de São Paulo e o Programa Cidade Solidária. Ao total,
foram entregues 100 cestas básicas de alimentação.

Biossegurança e bem-estar
As metas de biossegurança foram: 01. Acompanhar e interpretar o
cenário pandêmico; 02. Limitar a partir do possível os riscos de exposição
e hospitalizações por meio da adaptação dos atendimentos e da
exigência do calendário vacinal atualizado; 03. Seguimento das medidas
de proteção padrão individual e coletiva; 04. Garantia de processos
otimizados de manejo de sintomáticos e responsabilidade pela
segurança de todas as pessoas envolvidas.
Além disso, os levantamentos rotineiros do bem-estar dos membros
realizados pela Diretoria de Recursos Humanos foram vitais para
entender o panorama interno da entidade e o quão seguros estes
estavam na realização de um novo evento.

No total, foram reunidos por volta
de 70 voluntáries por dia.

Cartilhas
O departamento de Nutrição desenvolveu cartilhas com
material informativo nutricional e receitas fáceis que utilizavam
em sua maioria ingredientes da cesta básica.
Foram entregues cerca de 60 cartilhas com as impressões
doadas por Cleide Miranda e Danilo Miyahira.

Kits de higiene Bucal
Após os atendimentos da Proﬁlaxia Odontológica, o departamento
preparou um kit de higiene bucal que foi entregue para todos que
terminaram o circuito de atividades do turno
Entregamos cerca de 36 kits com escova de dentes e ﬁo dentais.

Depoimentos
"Eu tenho que agradecer toda essa força que vocês (Abeuni) passam para a gente daqui da comunidade. A
conﬁança também. Isto que é o mais importante. (...) na nossa ação humanitária, eu vi a expressão dos
voluntários da abeuni que estavam todos presentes e é gratiﬁcante porque as famílias que estavam estavam lá
ﬁcaram muito felizes com as doações. E não é apenas as doações, mas também o carinho de toda a turma da
Abeuni, e isso que faz diferença, todo esse trabalho. Muito Obrigada! E o que vocês precisarem, estarei sempre
à disposição de vocês. Um beijo no coração"
MARIA LUCIA DA SILVA - Liderança da região

“O voluntariado transforma realidades. Participar da CSA III me deu a oportunidade de ajudar, mas também de
me desenvolver enquanto cidadã. O Brasil está de volta ao Mapa da Fome e é responsabilidade de todos nós
fazer o que for possível para reverter esse cenário. Ao mobilizar esforços para entregar uma resposta signiﬁcativa
para a comunidade, os voluntários também aprendem a partir de uma nova perspectiva. Saber que as
informações que reunimos e as parcerias que formamos vão contribuir de alguma forma é gratiﬁcante. Espero
que possamos continuar trabalhando juntos pela mudança que queremos ver no mundo..”
KHAILA GARCIA - Voluntária da Abeuni

Depoimentos
Nós da gestão do CEU Caminho do Mar agradecemos a parceria de sempre e o excelente trabalho
prestado pela ABEUNI à nossa comunidade que tanto precisa dessas ações voltadas para a saúde.
Esse último trabalho realizado em nosso CEU foi de grande importância para atender as
necessidades de oftalmologia e odontologia dessas pessoas.
Ilka Gama Santos - Coordenadora de Ação Educacional CEU Caminho do Mar

A pandemia de Covid-19 somada ao contexto político agravou desigualdades de acesso à saúde e à
alimentação. Nesse contexto e por meio do diálogo com as lideranças comunitárias, sabíamos
relevância de promover as ações presenciais em saúde. Fico muito contente em ver como
conseguimos unir forças e pensar em soluções criativas e responsáveis para fazer um evento seguro,
maior do que nossas expectativas, retomando o contato com as famílias, lideranças, gestores e
funcionáries do CEU. Agradeço a todes que participaram dessa construção!

Susanna Tamachiro - Vice-presidente/Coordenação da Abeuni

Nosso Muito Obrigado!
APOIADORES:

CEU Caminho do Mar e equipe de
coordenadenação e infraestrutura
COONAGRO

APOIADORES:

Equipamentos: Braslab, Renovatio,
Instituto Verter
Materiais para educação em saúde:
Centro de RT - DST/AIDS
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QUEM SOMOS?
Amigos!
POR QUÊ?
Porque somos
voluntários daqui,
de lá,
de mais para lá*

*Grito de paz da Abeuni

Siga
nossas
redes.
E ACOMPANHE NOSSOS PROJETOS

abeuni.org.br
/Abeuni.org
@abeuni

Abeuni

