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RELATÓRIO PARCIAL DO EVENTO  

DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

DIA MUNDIAL DE COMBATE AS HEPATITES 
 
A Hepatite é uma doença grave e silenciosa. Milhões de 
pessoas podem ter e não saber é causado por vírus que podem 
passar de uma pessoa para outra e ataca o fígado. 
 

Diante deste fato realizamos na semana do dia 22 a 26 de julho uma mobilização em destaque ao Dia 
28/07/2013, DIA MUNDIAL DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, como planejado realizamos a distribuição 
de materiais informativos e de preservativos, orientações individuais quanto à doença, e frisamos muito  da 
importância do esquema completo da  vacina Hepatite B e contra outras doenças como HPV etc. 
Houve uma procura muito grande, fazendo com que alcançássemos um resultado surpreendente na realização 
de testes rápidos de Hepatite, HIV e VDRL abrangendo a faixa etária de 20 a 39 anos como proposto 
inicialmente. 
 
Ficamos localizados, em um ponto estratégico, facilitando assim a procura pelos testes. 
 
Houve um problema técnico por parte da Secretaria Estadual de Saúde, receberam poucos kits, portando 
repassaram pouco para os municípios, de forma que pudemos realizar parte dos trabalhos anteriormente 
proposto, a previsão era de realizarmos de 1000 testes rápidos de Hepatite B e C, HIV e VDRL:  
 
Total de material que recebemos:  
1000 kits para exames de HIV             1000 kits para exames de VDRL 
300 kits para exames de Hepatite C      100 Kits para exames de Hepatite B. 
 
Total de testes rápidos realizados do dia 22/07 à 26/07: 
760 Testes rápidos de HIV                        760 testes rápidos de VDRL    
300 testes rápidos de Hepatite C.             100 testes rápidos de Hepatite B. 
 
Estes resultados foram alcançados nas datas previstas para os trabalhos,  
nas comunidades de Sapucaia, Patrão-Mór e Centro de Marilândia. 
 
Ficou agendado a partir do dia 01 (um) de agosto as pessoas retornarem à Sala de Educação em Saúde e 
darmos continuidade a realização dos Testes rápidos para detectarmos possíveis doentes de Hepatite B e C, 
Sífilis e Aids. 
 
Gostaríamos de agradecer a participação de todas as Equipes do Programa de Estratégia Saúde da Família, 
Agentes Comunitários de Saúde e demais funcionários e aos Patrocinadores: Farmarilândia, Farmácia Industrial, 
Posto Avenida, Ronaldo CAFÈ, e Fátima Moda Intima.  
 
                           Dorinha de Cácia Jareta Magalhães                                       Michel Bertolo 
                      Coord. do Prog. de Educação em Saúde                       Secretário Municipal de Saúde 
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