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No ano de 2020, foi implementado o projeto Mulheres sem
medo, projeto esse focado no acesso à saúde e dignidade das
mulheres e transexuais femininos em situação de rua, porém,
mesmo vendo que tempos difíceis viriam, enchemos o peito de
vontade, coragem e somente pouco tempo deste ano, não
conseguimos ir às ruas para atendimento. Foram realizadas
ações em fevereiro e março, parada no mês de abril para
reestrutura do combate ao COVID, retomando logo em maio e
indo até dezembro.
Nestes meses, até julho, fizemos na região que já nos era de
atuação- a Sé/Centro de São Paulo, porém pela pandemia, a
nossa atuação nesta região ficou muito instável e pouco
previsível quanto a população-alvo do projeto, caindo muito o
número de mulheres por ação. A partir daí, procuramos outro
local e decidimos trocar, para não haver desperdício de
recursos nem de material humano, conseguirmos abranger
um maior número de pessoas assistidas, que pela
peculiaridade do local, às trabalhadoras do sexo. Nesta procura,
encontramos uma militante que já realizava encontros
semanais com a população-perfil da nossa procura, com rodas
de conversa, distribuição de enxoval para gestantes, roupas,
mantimentos e apoio psicológico, chegando assim na região
da Cracolândia/SP, daí, fomos num crescente incrível do
número de atendimentos, o que muito nos emocionou e
motivou a mais voluntários participarem das ações mensais.

INTRODUÇÃO



A Cracolândia, região central (Luz) de SP é caracterizada por
abrigar centenas de usuários de drogas nas ruas em torno da
Sala SP. A prática multidisciplinar e assistencial era em dois
locais principais, na sede de uma ONG chamada Ação retorno,
onde tínhamos uma base com medicamentos variados,
doações, maior privacidade, distribuição de itens de higiene,
Ultrassom e outros materiais mais pesados e maiores; e nas
ruas, com mochila e material de curativo, anticoncepcionais e
medicamentos orais em geral que percorriam em pequenos
trios de médicos, psicólogos e enfermeiros para assistência “in
loco”.

Na sede, contamos com cerca de 100 voluntários dentre às
áreas de Medicina (Clínica médica, Ginecologistas e Obstetras),
Enfermagem, Psicologia, Odontologia, Biomedicina, Farmácia e
voluntários em geral. Adotamos um fluxo de atendimento com
tendas de curativo fora da sede, triagem da enfermagem,
distribuição de kits de higiene, realização de testes rápidos de
Sífilis, HIV, Hepatites B e C, Beta HCG e pesquisa de clamídia;
atendimento ativo do grupo da Psicologia ou por identificação
de algum outro voluntário; Clínica médica com atendimento e
orientação de saúde em geral, Ginecologia com exames
ginecológicos e implantes de implanons, Obstetrícia com
realização de Ultrassom, orientação às puérperas e condução
pós parto (visto que muitas fogem do hospital por abstinência
às drogas); logo após, passavam pela Farmácia, para a dispensa
de medicamentos e encaminhamentos para outro local caso
não déssemos conta de toda a assistência no dia, finalizando
este trabalho, contamos com a Odontologia com a procura dos
assistidos ativamente e para os casos mais urgentes e
debilitantes, uma ambulância para a remoção ao pronto
socorro de referência do local.                   
Nesta toada, realizamos cerca de 150 atendimentos por ação
com cerca de 100 voluntários de todas as disciplinas
participantes com uma duração de aproximadamente 4h/ação.

CRACOLÂNDIA E PÇA DA SÉ



"Para mudar o mundo não é
preciso muita coisa, basta um
pouco de sorriso no rosto, suor
na testa,sangue nas veias e
carinho no peito."
                                   Mario Vicente

MENSAGEM DOS
FUNDADORES 

Mario Vicente.

Cintia Giorge



ATUAÇÃO Em 2015, representantes dos 193 Estados-
membros da ONU reafirmaram que a
erradicação da pobreza em todas as suas formas
e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o
maior desafio global e um requisito
indispensável para o desenvolvimento
sustentável. A Agenda 2030 é o resultado desse
encontro que envolve governantes e a
sociedade civil

Para contribuir na  Saúde e Bem-Estar da agenda 2030 fazemos testes
laboratoriais e atuamos na redução de danos da população em situação de rua.
Acreditamos que todos tem o direito a saúde de qualidade e direcionamos os
esforços na atenção primária da saúde.

03. ODS SAUDE E BEM ESTAR

Desde a fundação da associação preocupamos em atender nosso publico
interno e externo com igualdade de gênero. Temos nossos principais cargos na
entidade liderado por mulheres.  
Nossa atuação no empoderamento feminino tem efeito multiplicador no
grupo de voluntários estudantes e na população em situação de rua.

05. ODS IGUALDADE DE GÊNERO



Região central de São Paulo,  

AÇÕES REALIZADAS

Agosto/2020  Pça da SéSetembro/2020  Cracolandia Setembro/2020 Cracolandia



Indicador-chave Dados / ResultadosAtividade / Projeto

Gerenciamento das
informações 

Desenvolvimento de
aplicativo 

Consolidar dados em
planilhas 

Elaboração da análise concluída  para o
aplicativo
Informações financeiras armazenadas na nuvem
Controle da farmácia concluido para
dispensação de medicamentos

Estamos fortalecendo as bases para o crescimento sustentável da organização
Devido a pandemia os esforços foram redirecionados a execução da atividade-fim

CRESCIMENTO

Parcerias  Parceiros com serviços
complementares e
apoio

Apoio financeito e
patrocinio

Recebemos doações de pessoas fisicas e pessoas
juridicas
TIvemos divulgação por artistas
Recebemos apoio do Banho Solidario e ONG
Ação Retorno
Parceria com DrogaRaia/Drogaria Sao Paulo

Replicação em novas
cidades

Novos pontos de
atendimento em
outras cidades

Crescimento no Rio de Janeiro com atuação em
Juridico, laboratório de Rua e distribuição de kits
de higiene
Ação em Porto Alegre com a aplicação de 1000
testes rápidos no diagnóstico da COVID

Infra-estrutura Pedido de doação de
tendas

Recebemos doação de uma tenda de valor
aproximado de R$ 1500,00

Distribuição de
medicamentos

Definição de fluxo
para aquisição de
medicamentos 
Controle de estoque

Redução das perdas por validade
Redução no tempo gasto na contagem de
medicamentos



 Levantamento do número de atendimentos realizados pela enfermagem de rua no ano de
2020
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André De Gerone- Coordenação Geral
Cristina Toline - Coordenação Geral
Evelyn Feitoza- Medicina
Mario Vicente - Medicina
Cris Galhardi - Fisioterapia
Carla Strafacci - Marketing
Daniela - Psicologia
Ricardo Santoro - Psicologia
Samir  - Enfermagem
Vanessa - Biomed
Cesar - Odontologia
Luciana - Nutrição
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Neste um ano de trabalho na
região mais vulnerável de São
Paulo, a Cracolândia, temos
certeza que a Embaixada muito
nos ajudou a cuidar de forma
integral, nestes tempos tão
difíceis de pandemia e a deixar
os dias mais fáceis e felizes para
os transexuais femininos e as
mulheres deste local. Saímos e
deixamos a certeza de termos
plantado o bem, a empatia, a
saúde e o acolhimento e termos
colhido esperança e um
empoderamento de que tempos
melhores virão.

Agradecimento especial aos coordenadores envolvidos na
execução do projeto


