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Resumo da Proposta:
O presente projeto visa realizar ações de promoção à saúde ensinando e treinando estudantes da área de saúde e
usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Vitória de Santo Antão a seguir as Normas do Ministério da Saúde em
casos de exposição ao HIV, HBV, HCV ou Treponema pallidum. Salientamos que o projeto propõe a interação entre
universidade, serviços de saúde e comunidades carentes, assim como a indissolubilidade do ensino, pesquisa e
extensão. Inicialmente, o projeto propõe a multiprofissionalidade, com extensionistas dos cursos de enfermagem,
saúde coletiva, ciências biológicas e nutrição, participando de reuniões e seminários para a capacitação e formação
acadêmica. Posteriormente, esses extensionistas elaborarãor material para as intervenções. As ações do projeto
propostas para os 300 voluntários acadêmicos consistem principalmente em palestras e treinamento sobre as condutas
que devem ser tomadas em casos de acidentes com materiais perfurocortantes. Também serão desenvolvidas ações de
educação, prevenção e promoção de saúde para 360 usuários de 6 UBSs. Essas intervenções serão baseadas em um
processo dialógico entre os extensionistas e os usuários das UBSs. Posteriormente, os usuários terão a oportunidade de
participar de palestras e receberão material informativo preparado pelos extensionistas. Por fim, todos os participantes
do projeto terão a oportunidade de realizar triagem sorológica, contribuindo assim para um possível diagnóstico e início
do tratamento dessas infecções, além de responderem a um questionário para a avaliação do seu conhecimento sobre
essas patologias. Esses questionários serão importantes para a obtenção de dados para a elaboração de resumos e
artigos científicos.

Objetivo Geral:
Desenvolver ações de promoção à saúde assim como ações preventivas frente ao crescente número de contaminações
com os vírus HIV, HBV, HCV e sífilis durante procedimentos realizados por profissionais da área da saúde, assim como
em usuários das UBSs. O projeto objetiva ainda buscar alternativas corretas de conduta para melhoria da qualidade do
atendimento aos pacientes ou na área da pesquisa, capacitando assim esses futuros profissionais formados no Centro
Acadêmico de Vitória da UFPE (CAV/UFPE) a procederem de forma correta em casos de possíveis acidentes. Em
paralelo, o outro objetivo geral deste projeto é realizar ações de prevenção e promoção à saúde em usuários das UBSs
referente a transmissão e prevenção de sífilis e infecções causadas por HIV, HBV e HCV.

Objetivos Específicos:
• Promover a formação dos extensionistas e dos acadêmicos do CAV quanto a infecções para que eles sejam
multiplicadores do conhecimento;

• Determinar que EPIs são utilizados na rotina de cada futuro profissional de saúde do CAV/UFPE;
• Avaliar a cobertura de vacinação contra o vírus B da hepatite;
• Determinar que instrumentos, usados na rotina de cada futuro profissional de saúde, mais frequentemente causam
acidentes ocupacionais;
• Determinar a frequência de acidentes ocupacionais entre os estudantes da área de saúde;
• Avaliar os principais cuidados realizados quando da exposição a materiais biológicos;
• Avaliar os nível de conhecimento de membros da comunidade ao redor do CAV/UFPE sobre sífilis, HIV, HBV e HCV;
• Promover ações de educação em saúde sobre acidentes ocupacionais com material perfurocortante envolvendo
material biológico com foco na sensibilização e profilaxia dos vírus HIV, HBV, HCV e sífilis em acadêmicos do CAV;
• Promover ações de educação em saúde com foco na sensibilização e profilaxia dos vírus HIV, HBV, HCV e sífilis em
membros da comunidade ao redor do CAV/UFPE;
• Realizar teste rápido para treinamento e triagem sorológica para HIV, HBC, HCV e sífilis nos estudantes da área de
saúde do CAV/UFPE e nos membros da comunidade local;
• Elaborar resumos e artigos científicos para divulgação dos dados obtidos a partir dos questionários aplicados neste
projeto.

