RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA: “CONSULTÓRIO DE RUA: POR QUÊ? PARA QUE?”
DRA CONCEIÇÃO A. M. SEGRE
A sessão foi aberta pelo presidente da mesa, Ac. José Dias Rego que fez a
apresentação do palestrante, Dr. Antonio Nery Alves Fo. que é médico
psiquiatra, doutor em Sociologia e ciências Sociais, Professor associado IV da
Faculdade de Medicina da UFBA. Fundador e coordenador do Centro de
Estudos e Terapia do Abuso de Drogas‐CETAD/UFBA (1985‐2013). E
conselheiro do CRM‐BA. Assessor da Secretaria de Políticas sobre drogas‐
SENAD/MJ. Supervisor do programa Corra Pro Abraço‐SUPRAD/SJCDH.
Fundador e administrador do Coletivo Virtual Intercambiantes Br. A seguir o
Sr. Presidente da mesa teceu alguns comentários sobre o tema da palestra
salientando que o palestrante foi o idealizador do Consultório de rua.
A seguir o palestrante passou a desenvolver o tema. O consultório de rua visa
atender crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social
por meio da atuação de uma equipe multiprofissional formada por médicos,
psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e redutores de danos, a partir de
um ambulatório móvel que vai até os locais onde se concentra o público‐alvo
do projeto. A seguir foi projetado um filme a respeito do tema. Salientou o
palestrante que se trata de uma estratégia em saúde para estabelecer uma
ponte entre o impossível e a possibilidade. O Consultório de rua destaca o
palestrante, traz para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade a
que é possível sair da invisibilidade e tomarem conhecimento que existe um
grupo de profissionais que se importa com sua vida e que a valorizam
independente de seu modo de vida. Atualmente Ministério da Saúde
incorporou essa estratégia nas Ações Básicas de Saúde. Terminou sua palestra
convocando os pediatras a irem às ruas e fazerem novos consultórios de rua.
Foi então aberto ao público espaço para perguntas, que foram inúmeras
esclarecidas pelo palestrante.
A mesa foi encerrada no horário previsto pelo Sr. presidente Ac. José Dias
Rego da qual eu, secretária, Ac. Conceição A. M. Segre faço o presente
relatório.
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