INOVAÇÃO NO ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE EM ATENÇÃO À HIPERTENSÃO:
AINDA QUE SAMBANDO, JOGANDO, CANTANDO, COMPRANDO E TRABALHANDO;
TODOS UNIDOS CONTRA A HIPERTENSÃO

INTRODUÇÃO

A silenciosa doença crônica acalenta a população por não
saber se faz ou não parte deste grupo. A HAS, prevalente
em mais de 25% da população, é a mais associada à morte
precoce. Neste contexto e em uma abordagem inovadora,
agregou grandes influenciadores da região para que todos,
em uníssono, dessem voz à hipertensão.

OBJETIVOS

Compartilhar iniciativa engajadora de território e seu impacto
em movimentar uma área populosa majoritariamente usuária
do SUS sob HAS: busca ativa e sensibilização em seus diversos
ambientes, do trabalho ao lazer.

MÉTODO

Para tal, fez-se o mapeamento de instituições, pessoas
e grupos de influenciadores da região de Itaquera, cuja
população ultrapassa meio bilhão de pessoas. Contatou-se
8 Instituições influenciadoras em parceria com a SMS/SP,

Coordenação Leste/ Itaquera, a saber: SC Corinthians e
Arena Corinthians; Escola de Samba Leandro de Itaquera;
Shopping Aricanduva e seu complexo; Escola Dom Bosco
atuante com milhares de jovens; CEU Aricanduva e jovens
influenciadores; e 2 dos maiores empregadores da região.
Agenda orquestradas maximizando eventos e incorporando
a educação em saúde do ano de 2018-2019. App Agenda
Fácil foi adotado para facilitar o agendamento para
continuidade de ações às UBS quando necessário.

Concurso de slam, focado em HAS com linguagem jovem:
3.872 compartilhamentos nas redes sociais, busca ativa
e educacional. Arena Corinthians cedeu telão sobre HAS
durante o jogo: alcance de 33 mil pessoas, além de 20
Embaixadores do Coração em campo com uma faixa alusiva
ao tema. Ao todo, 48 mil pessoas de diferentes faixas etárias
foram impactadas em ações de rastreamento, campanhas
e ações no CEU; 67% dos encaminhados para, pelo menos,
1 consulta pós-evento.

RESULTADOS

CONCLUSÕES

Resultados impactantes na educação, cobertura de área
e encaminhamento. Busca ativa para HA e diabetes:
5.134 pessoas impactadas, 32% delas com PA alterada,
encaminhadas para as UBSs; atividades interativaseducacionais: 3.805 pessoas; concurso de Samba-Enredo
sobre HAS: 7 finalistas. O vencedor se apresentou na praça
de alimentação do Shopping Aricanduva. Alcance estimado
de 100 pessoas; 15 mil folhetos educacionais distribuídos.

O engajamento de território pautado em seus influenciadores,
tanto no trabalho ou lazer, gerou impacto na mobilização
sob o tema HAS. A busca ativa associada à sensibilização,
bem orquestrado com a saúde, resultou na melhoria do
acolhimento e encaminhamento para UBS.

