P R O J E T O - Amigos dos Portadores de Asma e Rinite – PAPAR

Iniciativa:
Associação Brasileira de Asmáticos – Reg. São Paulo
Departamento de Saúde Escolar / Ações específicas na prevenção da Asma

Realização:
- Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento - Social – SEADS
- Associação Brasileira de Asmáticos – SP- ABRA/SP

Amigos dos Portadores de Asma e Rinite
I - Introdução:
O Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite é um Projeto de Responsabilidade Social
idealizado pela Associação Brasileira de Asmáticos – Regional São Paulo e voltado para
crianças, adolescentes e suas famílias, bem como agentes comunitários e educadores, com o
objetivo de orientar, educar e informar o maior número possível de pessoas como tratar a
Asma e Rinite, a adesão completa ao tratamento e desmistificar conceitos errados sobre a
doença que inibem os pacientes de levar uma vida normal.
Estima-se que 20% da população mundial sofre com Asma e Rinite e que o paciente e sua
família bem orientados podem ter uma qualidade de vida normal.
A ABRA/SP entende que além de orientação do público alvo, poderá disseminar orientações e
informações importantes para o tratamento e controle da Asma.

II - Objetivos:
Objetivos Gerais:
. Inserir o Projeto “ Amigos dos Portadores de Asma e Rinite” nos programas co- financiados
pela SEADS;
Objetivos Específicos:
. Desenvolver ações específicas, oferecendo ao público alvo, educação e orientação sobre
Asma, de forma que possam ter melhor qualidade de vida;
. Proporcionar orientação de controle ambiental, uso correto de medicação bem como auto
manejo da Asma;

III- Público Alvo
. Educadores, cuidadores, alunos, famílias de alunos e adolescentes;
IV – Metodologia
. A ação será desenvolvida com apresentação de vídeos sobre Asma, acompanhada de
palestras esclarecedoras e debates com médicos das Sociedades Científicas apoiadoras e
ABRA/SP;
. Distribuição de material educativo para o público alvo;
. A participação dos médicos envolvidos com o projeto e o público alvo é de fundamental
importância para que o projeto alcance seu objetivo, que é educar e orientar o paciente
asmático e seus familiares para uma melhor qualidade de vida;
. Através do envolvimento e do trabalho da família, dos educadores e cuidadores todos os
temas propostos no projeto ganharão uma amplitude maior e surtirão melhores resultados;
. O conteúdo será gerado pela Sociedade Brasileira de Asmáticos – SP, juntamente com as
Sociedades Científicas de Alergia, Pneumologia e Pediatria;

V - Período de Execução do Projeto
. De 01 de Janeiro de 2005 à 31 de dezembro de 2007.
( podendo ser prorrogado)

VI - Recursos Humanos
. Alergologistas – Pneumologistas – Pediatras
. Professores de Educação Física
. Fisioterapeutas

VII – Recursos Materiais
Materiais necessários planejados pelo “Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite “:
. Ficha de inscrição – associação ABRA/SP;
. Livreto de Dicas “ Asma uma convivência saudável "
. Jornais “ Conviver bem com a Asma “;
. Banner institucional ABRA/SP com apoiadores SPPT, SBAI e SPSP ;

VIII - Parcerias

A Associação Brasileira de Asmáticos – SP e Secretaria Estadual de Assistência Social poderão
ter como parceiros:
. Secretaria da Educação;
. Secretaria de Saúde;
. Indústria Farmacêutica e de Equipamentos;
. Instituições particulares de Ensino;
. Empresas que desenvolvem programas Sociais;

IX - Avaliação
As ações terão enfoque educativo e informativo acerca do tratamento da Asma, do controle
ambiental e uso correto de medicamentos.

Poderá ser utilizados questionários como ferramentas de avaliação.

X – Lançamento do Projeto
“ Amigos dos Portadores de Asma e Rinite “

PROJETO PILOTO
Data: 25 de setembro de 2004.
Local: ASSINDES – São Paulo
Palestra para pacientes e seus familiares, assistentes comunitários, responsáveis de creches,
educadores e cuidadores.

Palestrantes:

Dra. Yara Marques Figueiredo Mello – Diretora Depto. Saúde Escolar e Ações Específicas na
prevenção da Asma;
Dra. Zuleid Dantas Linhares Mattar – Vice Presidente SBA/SP
Dra. Elza do Carmo Cabral – Diretora SBA/SP

Lançamento Oficial no Estado de São Paulo
Data e local a ser definido

XI - Divulgação do Projeto

O Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite será divulgado na mídia através de ações de
assessoria de imprensa, com o objetivo de tornar conhecida esta iniciativa da Sociedade
Brasileira de Asmáticos – SP com o apoio da SEADS – Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social.

Se a empresa patrocinadora do projeto tiver uma assessoria de imprensa, a mesma deverá
trabalhar em conjunto com a assessoria da Associação Brasileira de Asmáticos – SP, de forma
que todos falem a mesma linguagem.

ABRA/SP

PAPAR – Projeto
(setembro de 2005)

É com grande prazer que levamos ao seu conhecimento o manifesto de solidariedade por
parte dos profissionais envolvidos com o paciente que sofre com a asma e a rinite. O cadastro
de mais de 370 médicos para prestar um trabalho voluntário junto ao Projeto Amigos dos
Portadores de Asma e Rinite / PAPAR prova que o idealismo e o senso humanitário estão vivos
e aguçados na classe médica.

Nosso evento de lançamento ocorrido no dia 21 de junho PP, na Escola Estadual Enio Voz, em
São Paulo, foi muito gratificante, contou com a presença de autoridades representado as
Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, assim
como das Sociedades Médicas e de nossos parceiros envolvidos no projeto. Ficou evidente que
pulverizando informações num grande universo de pessoas poderemos vencer muitos mitos e
derrubar enormes barreiras que atrapalham o tratamento adequado destes pacientes.

O vídeo “ Brônquio Bill ”, elaborado especialmente para as crianças, foi aprovado pelos alunos
que o assistiram, este vem somar entre nossas ferramentas de educação numa linguagem
apropriada para o público infantil.
Nos próximos meses serão realizados múltiplos eventos respeitando a grade que a Secretaria
Estadual da Assistência e Desenvolvimento Social / SEADS irá nos apresentar.
Agradecemos o apoio e confiança de todos os envolvidos para que pudessemos levar adiante a
idéia deste projeto que já começa a virar realidade.
Um abraço.
Atenciosamente,
Dra. Yara Mello.
Coordenadora do Projeto PAPAR
ABRA/SP

Parceria SEADS e SBA-SP
SEADS assina termo de parceria com a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional SP
23 de novembro de 2004

A secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Helena Guimarães de
Castro, assinou nesta terça-feira, dia 23, na sede da Secretaria, um termo de parceria com a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo. O convênio dará início ao
desenvolvimento do projeto "Amigos dos Portadores de Asma e Rinite". Coordenado pela Dra.
Yara Mello, diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, o projeto é voltado
para crianças, adolescentes e suas famílias, agentes comunitários e educadores, com o
objetivo de orientar, educar e informar sobre o tratamento da asma e da rinite. O projeto será
inserido nos programas co-financiados pela Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEADS, a partir do ano que vem.
A ação será desenvolvida com apresentação de vídeos sobre a asma, palestras e debates com
médicos das Sociedades Científicas apoiadoras da SBA-SP. O público receberá também
material educativo sobre o assunto, orientações de médicos envolvidos no projeto para que os
pacientes e suas famílias obtenham melhor qualidade de vida. Estão previstas ainda a
distribuição de materiais impressos como livro de dicas “Asma de A – Z” e o jornal “Conviver
bem com a asma”.
Pesquisas mundiais indicam que 20% da população mundial sofre das duas doenças e que a
orientação correta proporcionam uma qualidade de vida normal para o paciente.
O termo de parceria foi assinado pela secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social, Maria Helena Guimarães de Castro, pelo presidente da Regional São Paulo, da SBA, Dr.
Bernardo Kiertsman e pela diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, Dra.
Yara Mello.
Ao falar sobre as ótimas perspectivas que se abrem com este projeto, a secretária Maria
Helena ressaltou também a importância das parcerias. “É impossível pensar as políticas
públicas nos dias atuais sem as parcerias. Este é um novo paradigma. O governo, empresas,
organizações não-governamentais e entidades da sociedade civil se integram, estabelecem
compromissos e realizam ações em benefício de toda sociedade”.
Para Bernardo Kiertsman a assinatura desta parceria possibilitará que o projeto seja
implantado em todo estado de São Paulo. “Pesquisas advertem para o fato de que no Brasil
morrem por ano 2,5 mil pessoas vítimas de asma, média de 6 mortes por dia. O país está no 8º
lugar em freqüência de asma no mundo. São entre 350 e 400 mil internações por ano,
consumindo recursos da ordem de R$ 100 milhões/ano. Se pensarmos que dos 180 milhões de
brasileiros, 40 milhões vivem em São Paulo, é sinal de que temos de agir em todo estado para
mudar este quadro”. Yara Mello destacou o plano de ação do projeto. “Ao estilo do que já é
feito por outro projeto em parceria com a SEADS, o Urologista Cidadão, pretendemos
trabalhar em sintonia com as Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social –
DRADS. Iremos atuar em três frentes: na educação, informando sobre a doença; na
capacitação dos médico, apresentando os últimos estudos sobre o tema; e no acesso à
medicação. Acreditamos que com este projeto será possível melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e gerar uma economia de recursos em benefício de toda sociedade”.

Entre as personalidades presentes ao evento, estiveram Dr. Clovis Galvão, diretor da
Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; Dr. Flávio Sano, presidente da regional São
Paulo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o engenheiro civil Eduardo Luis
Duarte, presidente da Comissão Leiga da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de
Asmáticos, e Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira, representando o Dr. Roberto Stirbulov,
presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que enviou mensagem à SEADS
parabenizando pela parceria.

SEADS assina termo de parceria com a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional SP
Setembro de 2005
A Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Helena Guimarães de
Castro, assinou nesta terça-feira, dia 23, na sede da Secretaria, um termo de parceria com a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo. O convênio dará início ao
desenvolvimento do projeto "Amigos dos Portadores de Asma e Rinite". Coordenado pela Dra.
Yara Mello, diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, o projeto é voltado
para crianças, adolescentes e suas famílias, agentes comunitários e educadores, com o
objetivo de orientar, educar e informar sobre o tratamento da asma e da rinite.

O projeto será inserido nos programas co-financiados pela Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEADS, a partir do ano que vem. A ação será desenvolvida com
apresentação de vídeos sobre a asma, palestras e debates com médicos das Sociedades
Científicas apoiadoras da SBA-SP. O público receberá também material educativo sobre o
assunto, orientações de médicos envolvidos no projeto para que os pacientes e suas famílias
obtenham melhor qualidade de vida. Estão previstas ainda a distribuição de materiais
impressos como livro de dicas “Asma de A – Z” e o jornal “Conviver bem com a asma”.
Pesquisas mundiais indicam que 20% da população mundial sofre das duas doenças e que a
orientação correta proporcionam uma qualidade de vida normal para o paciente.

O termo de parceria foi assinado pela secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social, Maria Helena Guimarães de Castro, pelo presidente da Regional São Paulo, da SBA, Dr.
Bernardo Kiertsman e pela diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, Dra.
Yara Mello. Ao falar sobre as ótimas perspectivas que se abrem com este projeto, a secretária
Maria Helena ressaltou também a importância das parcerias. “É impossível pensar as políticas
públicas nos dias atuais sem as parcerias. Este é um novo paradigma. O governo, empresas,
organizações não-governamentais e entidades da sociedade civil se integram, estabelecem
compromissos e realizam ações em benefício de toda sociedade”.

Para Bernardo Kiertsman a assinatura desta parceria possibilitará que o projeto seja
implantado em todo estado de São Paulo. “Pesquisas advertem para o fato de que no Brasil
morrem por ano 2,5 mil pessoas vítimas de asma, média de 6 mortes por dia. O país está no 8º
lugar em freqüência de asma no mundo. São entre 350 e 400 mil internações por ano,
consumindo recursos da ordem de R$ 100 milhões/ano. Se pensarmos que dos 180 milhões de
brasileiros, 40 milhões vivem em São Paulo , é sinal de que temos de agir em todo estado para
mudar este quadro”.

Yara Mello destacou o plano de ação do projeto. “Ao estilo do que já é feito por outro projeto
em parceria com a SEADS, o Urologista Cidadão, pretendemos trabalhar em sintonia com as
Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS. Iremos atuar em três
frentes: na educação, informando sobre a doença; na capacitação dos médico, apresentando
os últimos estudos sobre o tema; e no acesso à medicação. Acreditamos que com este projeto

será possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e gerar uma economia de recursos
em benefício de toda sociedade”.

Entre as personalidades presentes ao evento, estiveram Dr. Clovis Galvão, diretor da
Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; Dr. Flávio Sano, presidente da regional São
Paulo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o engenheiro civil Eduardo Luis
Duarte, presidente da Comissão Leiga da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de
Asmáticos, e Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira, representando o Dr. Roberto Stirbulov,
presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que enviou mensagem à SEADS
parabenizando pela parceria.

Sociedade Brasileira de Asmáticos

A SBA é uma ONG formada por educadores, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos de diversas
áreas, professores de Educação Física, pacientes e seus familiares, envolvidas com o problema.
O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, por meio de programas educativos
para leigos e profissionais. O trabalho é divulgado por meio do jornal trimestral “Conviver bem
com a asma”, palestras, home page ( www.sbasp.org.br ) e a Jornada Anual Contra a Asma.

Papar - A Parceria - Setembro de 2005

Termo de Parceria que entre si celebram a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
e a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo- SBA/SP, objetivando a execução do
Projeto “AMIGOS DOS PORTADORES DE ASMA E RINITE”.

A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, representada por sua Secretária
de Estado, MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO, doravante designada como SECRETARIA, e
a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo – SBA/SP, representada pelo seu
Presidente, BERNARDO KIERTSMAN, doravante designada como SOCIEDADE, celebram o
presente Termo de Parceria, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Os signatários envidarão esforços com vista à execução do Projeto “AMIGOS DOS
PORTADORES DE ASMA E RENITE”, que integra o presente termo independentemente de
transcrição, objetivando orientar, educar e informar crianças, adolescentes e suas famílias,
bem como agentes comunitários e educadores, sobre o tratamento da asma e da rinite.

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS COMPROMISSOS DOS SIGNATÁRIOS
Para alcançar o objetivo previsto na Cláusula Primeira, os signatários comprometem-se a:

I - A SECRETARIA:

a)- inserir o Projeto “Amigos dos Portadores de Asma e Rinite nos programas co-financiados
pela Pasta;

b)- designar técnico, da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS, da
região correspondente, para ser o responsável, na sua área, pelas providências relativas à
execução das ações do Projeto “Amigos dos Portadores de Asma e Rinite”.

II – A SOCIEDADE:

a)- promover, nas unidades de atendimento conveniadas com a SECRETARIA, palestras e
debates sobre a asma, com a participação de médicos da SBA-SP e de sociedades científicas
apoiadoras, com a exibição de vídeos pertinentes ao assunto;

b)- distribuir material educativo para o público alvo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Parceria terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, de 1.º de janeiro a
31 de dezembro de 2005, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, independentemente
da lavratura de qualquer termo de aditamento, desde que haja concordância, por escrito,
entre os partícipes.

E por estarem de acordo com o acima pactuado, firmam o presente instrumento de Termo de
Parceria, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2004.

SECRETÁRIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BERNARDO KIERTSMAN
PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASMÁTICOS REGIONAL – SÃO PAULO

