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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O CTA é um serviço de saúde que, articulado aos demais serviços do SUS, representam

uma estratégia importante na promoção da equidade de acesso ao aconselhamento e ao

diagnóstico do HIV, das hepatites B e C e da sífilis.

Dentre as várias ações que o Programa realiza no município, as atividades realizadas no

julho amarelo, levou o CTA a todas as UBS do Município, ofertando atendimento aos

usuários adscritos nos territórios.

Os princípios norteadores do programa, que se baseiam em: Acessibilidade, universalidade e

equidade no acesso às ações prestadas pelos CTA, aos insumos de prevenção e aos

exames sorológicos; Anonimato flexível, confidencialidade e voluntariedade em todos os

serviços oferecidos à população; Agilidade e resolutividade nas ações prestadas; Abordagem

interdisciplinar, na perspectiva da atenção integral aos usuários dos serviços; Referências

inter e intra-setoriais na perspectiva da atenção integral e do acesso universal; Articulação

com a comunidade em processos de definição e implantação de estratégias para a redução

dos contextos locais de vulnerabilidade; Respeito e promoção dos direitos humanos e da

diversidade sociocultural, principalmente no que se refere à diversidade étnica, de raça e cor,

de orientação sexual, ao uso de drogas, à orientação religiosa e às questões de gênero;

Acolhimento de todos os usuários que chegam ao serviço, levando em consideração a

privacidade, a ética, o respeito às diferenças e necessidades trazidas para o CTA.

Objetivos

OBJETIVO GERAL:

Ampliar o acesso da população em geral, principalmente das populações mais vulneráveis,

ao aconselhamento, às ações de prevenção e ao diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis,

hepatites B e C através de ações do CTA em todas as Unidades Básicas de Saúde.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

?Realizar reunião com os Enfermeiros para organizar as ações do julho amarelo que será



realizada nas UBS do Município;

?Organização do cronograma de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde do Município

e divulgação nas mídias oficiais da Prefeitura de Piúma a campanha “julho amarelo”;

?Contribuir para a redução das vulnerabilidades ao HIV, às hepatites B e C, à sífilis e outras

ISTs;

?Realizar testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C e encaminhar os

usuários com diagnóstico positivo ao CTA para aconselhamento;

? Promover o acesso a população, especialmente dos segmentos populacionais mais

vulneráveis aos insumos de prevenção.

Metodologia

Para a realização das ações do “julho amarelo” a enfermeira do CTA realizou uma reunião

com os Enfermeiros das Unidades de Saúde do Município para apresentar as ações que

serão realizadas durante todo o mês.

Após a reunião a Coordenação do Programa organizou a agenda de atendimentos do “CTA

Extramuro” e encaminhou ao setor de Comunicação para divulgação nas mídias sociais da

Prefeitura de Piúma os serviços que serão ofertados e o cronograma de atividades que serão

realizados nas Unidades de Saúde do Município.

A Coordenadora do Programa e a Enfermeira do CTA organizaram a logística para o

atendimento que será realizado das 09:00 as 16:00 horas e separaram o material para ser

entregue nas Unidades de Saúde.

Cronograma de Ação:

10/07 - UBS União e durante todo o Mês em horário estendido (16:00 as 19:00h);

12 e 13/07 - UBS Portinho (09:00 as 16:00h);

14 e 16/07 - UBS Niterói (09:00 as 16:00h);

19 e 20/07 - UBS Nova Esperança (09:00 as 16:00h);

21 e 23/07 - UBS Vitório Bossato (09:00 as 16:00h);

26 e 27/07 - UBS Acaiaca (09:00 as 16:00h).

30/07 - Confecção do Relatório de Atendimentos realizados.

Resultados

O CTA de Piúma/ES é muito atuante e realiza muitas “ações extramuro” com o intuito de

ofertar atendimento aos usuários por intermédio de ações planejadas com a Atenção

Primária a Saúde.

O CTA possui em seu cadastro, 546 usuários envolvendo diversas patologias crônicas (HIV,

Sífilis, Hepatite B e C), Toxoplasmose, IST’s,Tuberculose e Hanseníase, além de garantir a

assistência aos contatos destes pacientes assistidos.

Neste cenário 50% dos pacientes realizam tratamento de forma regular no município, 20%

realizam tratamento fora do município nas redes de apoio ( CRIAS de Cachoeiro) e 30%

deste grupo são referenciados a rede de apoio.



Durante toda ação da campanha “julho amarelo” foram realizados 2.380 testes rápidos,

destes, 11 foram diagnosticados com sífilis e 01 caso foi diagnosticado com hepatite B.

Observamos um aumento na procura dos serviços ofertados pelo CTA após incorporarmos

todas as ações realizadas na Atenção Primária a Saúde (setembro verde, outubro rosa,

novembro azul, dezembro vermelho e janeiro roxo) as ações realizadas pelo CTA.

Conclusões

É muito importante que campanhas de prevenc?a?o e educação em saúde relacionadas ao

HIV/AIDS, Hepatites B e C e as Infecções Sexualmente Transmissíveis sejam ofertadas para

todas as faixas etárias.

Nessa perspectiva, a organização e mobilização do serviço é essencial para a

implementação intra e extramuro do Centro de Testagem e Aconselhamento contribuindo

para o impacto no comportamento epidemiológico das ISTs no território.

As ações extramuro do CTA são de extrema importância, além de promoverem mais

acessibilidade aos usuários do SUS também contribuem para desmistificar o diagnóstico e

com isso facilita a adesão do usuário ao tratamento.

A campanha do “julho amarelo” foi um marco muito importante e de grande repercussão para

o CTA, visto que esta ação fortaleceu os laços da vigilância com a Atenção Primária a Saúde

e fez com que o usuário do sistema entendesse melhor o Programa e todos os aspectos que

tangem o sigilo e a confiabilidade das informações.

Palavras-Chave

JULHO AMARELO - PREVENÇÃO - CTA
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