atividades voltadas à prevenção e promoção da saúde), como parte integrante da política de promoção
de saúde e cidadania, desenvolvida pela Secretaria de
Saúde e Promoção Social. Considerando que a mudança no modelo de assistência à saúde é uma exigência
contemporânea na esfera da Saúde Pública, cuidar
da prevenção às doenças é um desafio constante para
os gestores, trabalhadores e colaboradores da área
da Saúde. Pindamonhangaba, município do Vale do
Paraíba, com 135 mil habitantes, vem investindo
nessa fórmula e observa resultados animadores, com
repercussão popular imediata após a implantação e
expansão dessas ações.

Projeto Acompanhamento de Idosos
Marília Anselmo Viana da Silva Berzins, Sérgio Márcio
Pacheco Paschoal, Maria Celina Rangel de Andrade,
Sandra Sheila Santos Patto, Maria de Jesus Batista
Mendes Iannarelli*, Rosângela Ogawa**
Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretaria de Saúde.
E-mail: mariliaa@prefeitura.sp.gov.br
*Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Assistência Social.
E-mail: mariaiannarelli@argentina.com
*Associação Saúde da Família. Saúde Mental.
Endereço: Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65, Higienópolis, CEP 01244-050, São Paulo, SP, Brasil.
E-mail: rogawa@saudedafamilia.org
O envelhecimento da população humana mundial e
brasileira foi um dos maiores triunfos da humanidade no último século. Viver mais é uma conquista que
se associa a um grande desafio: viver com dignidade
e qualidade. Esse desafio requer o compromisso da
família, da sociedade civil e do estado na oferta de
respostas eficientes para suprir as necessidades da
população idosa, advindas com o acréscimo dos anos
à existência humana. O Projeto Acompanhamento de
Idosos é uma política pública desenvolvida na cidade
de São Paulo pela Secretaria Municipal da Saúde em
parceria com a Associação Saúde da Família e o Centro
Social Nossa Senhora do Bom Parto. O Projeto atende
pessoas idosas em situação de fragilidade, que possuem limitações nas atividades da vida diária. Para
atendê-las, são contratadas profissionais denominadas
“Acompanhantes de Idosos”, que prestam serviços nos
domicílios oferecendo auxílios distintos para a me-

lhoria da qualidade de vida na comunidade, evitando
ou postergando a internação em instituições de longa
permanência para idosos.

Índice de Necessidades em Saúde
por Distrito Administrativo do
Município de São Paulo
Marcos Drumond Júnior, Kátia Cristina Bassichetto,
Margarida Maria Tenório de Azevedo Lira, Ana Maria
Cabral de Vasconcelos Santoro, Januário Montone
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo)
Endereço: Rua General Jardim, 36, 5º andar, República,
CEP 01223-010, São Paulo, SP, Brasil.
E-mail: marcosd@prefeitura.sp.gov.br
O INS (Índice de Necessidade em Saúde) foi desenvolvido para possibilitar a identificação de áreas e grupos
populacionais prioritários quanto às necessidades em
saúde na cidade de São Paulo. As necessidades contempladas são expressas nas condições demográficas,
epidemiológicas e sociais da população residente nos
diversos distritos, refletindo a demanda potencial aos
serviços e permitindo a ordenação das regiões da cidade segundo graus de necessidade de investimentos e
organização de ofertas na área da saúde. Além do seu
valor final sintético, o INS foi construído considerando
cinco componentes (crianças e adolescentes, gestantes,
adultos, idosos e doenças de notificação compulsória) e pode ser utilizado de forma independente para
propósitos específicos. Para cada componente foram
selecionados quatro indicadores, que são relacionados
e ponderados segundo a discrepância máxima de seus
valores na cidade.

Metodologia de Coleta de Casos de
Mortalidade Materna no Município
de São Paulo – 2001 a 2005
Carlos Eduardo Pereira Vega, Julio Mayer de Castro Filho,
Luis Carlos Pazero, Olga Aparecida Fortunato Caron
Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde.
Endereço: Rua General Jardim, 36, 5º andar, República,
CEP 01223-010, São Paulo, SP, Brasil.
E-mail: carlosvega@prefeitura.sp.gov.br
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