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Resumo

O número de mulheres  com  sepse vaginal aumentou consideravelmente no Posto de Saúde
Familiar de Bom Jardim.Com o objetivo de minimizar essa ocorrência a equipe de saúde
deverá propor um programa de educação para a comunidade, especialmente com as
mulheres em idade fértil  poderão ocorrer aos sábados e por meio de visitas domiciliares,
para assim aumentar o nível de conhecimento sobre prevenção desta doença .   
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Introdução

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde são considerados mulheres em idade fértil de 10
a 49 anos de idade as quais têm predisposição e vulnerabilidade para adquirir sepse vaginal
por  ser  uma  etapa  de  vida  sexual  ativa,  mas  não  tem  conhecimento  da  forma  de
transmissibilidade e não preveem os riscos de contaminação destas doenças pois estão
preocupadas somente pela prevenção da gravidez.(3) (4)

Segundo  a  Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura
(UNESCO), 32,8% dos jovens brasileiros entre 12 e 17 anos já iniciaram a sua vida sexual,
sendo que destes, 61% são rapazes e 39% são moças.(1) O fato de que estão iniciando a vida
sexual cada vez mais cedo com poucas ou quase nenhuma orientação aumenta a incidência
de  adquirir  estas  doenças,  porem  quanto  menor  o  conhecimento  ,  mais  são  mais
susceptíveis a adotarem comportamentos de risco.(5)

No Brasil, as estadísticas indicam aumento na incidencia da sepse vaginal, estudo realizado
em São Paulo, a doença mais frequente foi a condilomatose com 66,68%, seguida pelas
trichomoniase  em  19.04%,  e  clamídia  em  4,76%,  onde  mulheres  em  idade  fértil,  as
adolescentes  geralmente,  estão  em  risco  de  sofrer  sepse  vaginal  porque  não  usam
preservativos.(2) Desse modo o trabalho de educação em saúde e de orientação sexual a
jovens e adolescentes femininas é imprescindível para se realizar a prevenção sobre as
sepses vaginais.

Durante as consultas e visitas domiciliares contata se que muitas mulheres de nossa área de
abrangência têm informações erradas e equívocos  de alguns aspectos fundamentais das
sepses vaginais, não usam médios de proteção ou só para evitar a gravidez indesejada.Estes
são as principais justificativas para realização deste trabalho. (6)

 

 

 

 
Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo Geral

 Aumentar o nivel de conhecimento de mulheres em idade  fertil sobre prevenção a sepse●

vaginal.

 Objetivos específicos:

Identificar o nível de conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis e medidas●

para prever as mesmas.



Realizar o programa educacional em adolescentes e mulheres em idade fértil tendo em●

conta as necessidades de aprendizagem identificadas.

 

 
Método

Local: Associação de Moradores do Bairro Parque dos Trabalhadores, Município Arthur
Nogueira, São Paulo.

Público-alvo: A população alvo serão mulheres em idade fértil, que desejem participar do
projeto de intervenção educativa sobre sepse vaginal e doenças sexualmente transmissíveis
da UBS Bom Jardim

Participantes:  Mulheres em idade fértil da UBS Bom Jardim

Ações:

Busca ativa de mulheres vulneráveis nas consultas e visitas domiciliares  de nossa área de●

abrangência pra melhorar  conhecimentos das doenças sexualmente transmissíveis e a
sepse vaginal.
Capacitação da equipe sobre Sepse vaginal e Doença Sexualmente Transmissíveis●

Implantação de um grupo de trabalho para sensibilização de mulheres em risco com a●

participação de profissionais de saúde.
Realização de palestras educativas, exibição de vídeos na sala de espera, repartir●

panfletos e seguimento através de visitas domiciliares a pacientes em risco en conjunto
com seu parceiro.
Após o treinamento, será implantada rotinas de coleta de dados através de consultas●

médicas, armazenamento em banco de dados, monitoramento e avaliação contínua dos
pacientes através da ficha individual de acompanhamento.
Quinze dias após a conclusão do programa será aplicado o mesmo questionário aos●

participantes ,comparando estes resultados com os iniciais, revelara se foi cumprido o
objetivo geral de intervenção sobre aumentar o nível do conhecimento desta doença.

 
Resultados Esperados

1-Aumentar os conhecimentos das mulheres em idade fértil sobre prevenção de sepse
vaginal.

2-Promover em mulheres de idade fértil o uso de preservativos em todas as relações sexuais
alem do uso de outros métodos para evitar a gravidez.

3-Monitoramento e avaliação do impacto das ações realizadas.
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