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Considerando os riscos de infecção pelos vírus
HCV e HBV por via parenteral e exposição
percutânea, o foco do projeto está nas
manicures de ”fundo de quintal” – aquelas que
aprenderam o ofício em si próprias, oferecendo
serviços a parentes, vizinhos e até mesmo em
salões de beleza, onde o aprendizado, para
grande maioria, não envolve cuidados
adequados com as normas de biossegurança.
Em vista desse cenário, as ações de
intervenção focadas neste público-alvo visam:
integração entre serviços do Município de
Araçatuba - Atenção Básica e Serviço
Ambulatorial Especializado em Hepatites,
envolvendo
principalmente
o
Agente
Comunitário de Saúde - ACS na identificação de
vulnerabilidades e interrupção da cadeia de
transmissão.

O projeto está estruturado em três etapas:
1ª Etapa: capacitação dos ACS para serem
multiplicadores das informações durante a visita
domiciliar.
2ª Etapa: mapeamento do público alvo nas
áreas de abrangência e durante as visitas o
propósito é incentivar a realização de testagem
rápida para diagnóstico precoce das hepatites
virais; encaminhar a Unidade Básica de Saúde
para imunização da Hepatite B; auxiliar na
promoção de mudança de habito com relação
às normas de biossegurança. Para auxiliar nas
atividades, foi reproduzida Cartilha criada pelo
Ministério da Saúde – “Meu Salão Livre das
Hepatites – Manual de prevenção para
manicures e pedicures”.
3ª Etapa: reunião com os ACS para avaliação
das ações desenvolvidas, bem como seus
impactos:
Quantas
manicures
foram
identificadas? Como atuam? Quais as
mudanças identificadas após a ação realizada?
Quantas realizaram Testagem? Quantas foram
vacinadas?

O projeto encontra-se em execução em 04
Unidades, sendo 02 na área rural e 02 área
urbana, totalizando 30 ACS. No primeiro
monitoramento realizado, foram identificadas
17 manicures de “fundo de quintal” e 19 salões
que ofertam serviços de manicure/pedicure,
depilação, sobrancelha definitiva. Apesar do
público alvo ser as manicures “de fundo de
quintal” os ACS incluíram os salões devido às
condições de biossegurança encontradas.
Nas ações foram identificados que: 94% das
manicures e 89,5% dos salões não adotavam
medidas adequadas para impedir a transmissão
dos vírus das Hepatites B e C. Com relação à
vacina para Hepatite B e realização de testes
para detecção das Hepatites B e C todas foram
encaminhados para a unidade. Para fechar o
mapeamento, serão realizadas visitas para
avaliar as
mudanças
que as
ações
promoveram, bem como, quantificar o numero
de testes e vacinas realizados.
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Trabalhar em parceria com a Atenção Básica, é
parte da estratégia de levar à informação as
pessoas com maior vulnerabilidade à infecção
pelos vírus das Hepatites B e C.
O projeto contemplará as 14 Unidades Básicas
de Saúdes (UBS) na área urbana e 04
Unidades
de
Atendimento
Médico
–
Odontológico (UAMO) na área rural do
Município.
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