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Introdução

Durante a gravidez a mulher e seu bebê não se beneficiam de nenhuma proteção especial em relação às doenças sexualmente
transmissíveis. Sendo assim podem ser infectados com as mesmas doenças que acometem as mulheres não grávidas. Os cuidados devem
ser redobrados durante esse período, visto que acontece fisiologicamente uma diminuição dos mecanismos de defesa do seu organismo e
existe uma limitação ao uso de alguns medicamentos, em razão de potenciais efeitos nocivos ao feto (BRASIL, 2001).

Dados do Ministério da Saúde (MS) sobre a prevalência de algumas DSTs em populações de seis capitais brasileiras indicaram que, entre
3303 gestantes, a prevalência de infecção por sífilis foi de 1,6%. O mesmo estudo indicou uma prevalência de 0,5% tanto para o vírus da
imunodeficiência humana (HIV) quanto para o vírus da hepatite B (HBV) (BRASIL, 2015).

As sorologias para HIV, sífilis, Hepatites B e C são solicitadas pelo enfermeiro na primeira consulta de pré-natal e posteriormente pelo
médico no terceiro trimestre da gestação.

A realização do diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e HBV no pré-natal, parto e puerpério, com o uso de TR, possibilita a adoção
quase imediata de medidas de profilaxia da transmissão vertical dos agravos, em função da rapidez do diagnóstico (COSTA et al., 2010).

 

Justificativa

O presente plano de intervenção é de extrema importância, tendo em vista a necessidade de implantar estratégia para o diagnóstico precoce
e tratamento de HIV, Sífilis e Hepatites Virais em gestantes, a fim de prevenir os agravos à saúde da gestante e do bebê. 

 

Objetivos

Objetivo Geral: O objetivo do presente estudo será implantar a detecção precoce de HIV, Sífilis e Hepatites Virais em gestantes através
da realização de testes rápidos na primeira consulta de pré-natal, realizada pelo enfermeiro, nas Unidades Básicas de Saúde do Município.

 

Objetivos específicos:

1. Discutir e divulgar o projeto para a equipe local;
2. Treinar os enfermeiros da Atenção Básica do Município;
3. Implantar e avaliar o projeto.

Método

Local: Unidades Básicas de Saúde de Campo Limpo Paulista

Público Alvo: Todas as gestantes que iniciarem o pré-natal nas UBS do Município.

Participantes: Gestão municipal, profissionais Enfermeiros que atuam nas UBS do município.

Ações:

1. Estratégias de divulgação do projeto: Comunicado às UBS do município e palestras mensais em sala de espera de sensibilização às
mulheres quanto os riscos e agravos à saúde causados pelas Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV, Sífilis e Hepatites virais.

2. Treinamento dos profissionais: Todos os profissionais Enfermeiros das UBS participação de um treinamento, de conteúdo a ser
definido, com foco na aplicação dos Testes Rápidos (TR) para HIV, Sífilis e Hepatites virais e das complicações à saúde da gestante
e do bebê causados por essas patologias.

3. Processo de implantação do projeto: A estratégia principal será aplicar os TR em todas as gestantes que iniciarem o Pré-Natal, na
primeira consulta que geralmente é realizada pelo Enfermeiro.

Avaliação / Monitoramento:

Será realizada uma análise dos dados do SISPRENATAL (Sistema de Acompanhamento da Gestante): proporção de gestantes cadastradas
e acompanhadas, com os testes aplicados por unidade para avaliar e monitorar a eficácia das ações. 

 



Resultados esperados:

Treinar todos os Enfermeiros da Atenção Básica para que possam realizar os Testes Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, na
primeira consulta de pré-natal e melhorar o conhecimento da equipe da Atenção Básica do município quanto aos riscos das DST.
Aumentar o número de gestantes que diagnosticam precocemente as DST citadas, na expectativa de que o tratamento aconteça
brevemente, na maior parte dos casos, a fim de evitar e/ou reduzir danos e/ou agravos à saúde da gestante e do bebê.
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