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Realizou-se ações de educação em saúde sobre as formas de

prevenção das IST's, bem como a distribuição de camisinhas

masculinas e femininas, em conjunto, com a secretaria municipal de

saúde, foram realizados testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C,

identificando dois casos de sífilis e um de hepatite B, sendo

encaminhados para a Rede de Atenção Primaria à Saúde do município

e para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, respectivamente.

INTRODUÇÃO RESULTADOS

AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA IST'S PARA POPULAÇÃO CAMPESINA: EXPERIÊNCIA EM UM 

ASSENTAMENTO RURAL.SES: RELATO DE EXPERIENCIA.

Os assentamentos rurais são considerados locais de luta por direitos.

Eles tem como objetivo solucionar problemas sociais comumente vistos

na sociedade urbana como o desemprego, a falta de alimentos por meio

da agricultura local bem como a desigual distribuição de terras. No

entanto, a ineficiente abrangência de políticas públicas sobre doenças

sexualmente transmissíveis e de planejamento familiar, constituem fatores

importantes que agravam as condições de saúde nesses locais. A falta de

informação e as barreiras culturais são desafios que precisam ser

superados para garantir a universalidade do direito à saúde para essas

pessoas
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OBJETIVOS

Relatar as experiências da ação de educação em saúde realizado no

assentamento rural do MST, Luiza Ferreira.

Durante as ações, questionamentos puderam ser esclarecidos e

discussões sobre atitudes nas esferas individuais, coletivas, de gestão e

políticas que pudessem contribuir para o controle da epidemia, foram

notáveis nas rodas de conversa. Ao final de cada intervenção é

produzido um “minidocumentário” sobre o trabalho realizado, para

divulgar o projeto nos meios de comunicação e mídias sociais.
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REFERÊNCIAS

Doenças causadas por vírus, bactérias ou 
outros microrganismos por meio de 

contato sexual

Acometem atualmente mais de um 
milhão de pessoas diariamente em todo o 

mundo

No Brasil, estima-se que cerca de 5 
milhões de pessoas tem ou já tiveram 

contato com essas doenças

A falta de informação é um fator 
contribuinte para a disseminação das IST’s

Se manifestam em pessoas de todos os 
níveis sociais

No Brasil, estima-se que cerca de 5 
milhões de pessoas tem ou já tiveram 

contato com essas doenças

MÉTODOS

Trata-se de relato de experiência, desenvolvido no assentamento Luiza

Ferreira em São Lourenço da Mata – PE, no segundo semestre de 2016,

com 52 agricultores assentados, sendo 38 mulheres e 14 homens.
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