SEXO SEGURO- FEIRA SUSTENTÁVEL
INTRODUÇÃO:
Os trabalhadores do Mercado Albano Franco, Tales Ferraz e Antônio Franco, na
capital sergipana, convivem com condicionantes que influenciam diretamente na
situação de saúde, como as más condições de trabalho, a baixa renda familiar e a
longa jornada. Esse último fator é apontado como determinante para a não utilização
dos serviços públicos, embora seja elevado o índice de SUS dependência.
•

Segundo o estudo realizado em 2007, esse índice é de 90, 26%. Quanto ao sexo 59,5 %
, são mulheres e 40,5 %são homens. A faixa etária de maior número ficou entre 40-59
anos com 49,23 % da população. Quanto à cidade de residência a prevalência foi de
Aracaju com 69%,seguido por Socorro 10% (20) e São Cristóvão 9%. A jornada de
trabalho apresenta-se, na maioria, com 12 horas diárias de Segunda há Sábado e
cinco horas aos Domingos (71, 28%) e 12 horas de Segunda a Sábado (19,85%)
(AZEVEDO, P; MENDONÇA, M., 2007). O Mercado Albano Franco é reconhecido,
também, como um foco de prostituição, fato este que merece atenção.
Diante dos dados, torna-se importante desenvolver ações de educação em saúde que
enfoquem a prevenção de DST/AIDS, in loco, com ênfase na figura feminina e discutir
questões de gênero, tabus e temas pertinentes à saúde. Isso contribuirá, inclusive,
para a formulação de políticas que otimizem o acesso aos serviços de saúde pelas
pessoas que têm em seu perfil de trabalho fatores que dificultam essa acessibilidade
OBJETIVO GERAL :
Desenvolver atividades de prevenção e assistência sobre DST/AIDS com os
comerciantes do Mercado Doutor. Albano Franco, Talles Ferraz e Antônio Franco,
priorizando as mulheres, com capacitação de agentes multiplicadores e integrados ao
Sistema Único de Saúde com a finalidade de reduzir as DST AIDS, e melhorar a
qualidade de vida dos feirantes
METODOLOGIA
Oficinas com feirantes; Escolha de agentes multiplicadores; Rodas de conversas
sobre temas, de avaliação e monitoramento; Trocas de experiências e saberes sobre
os temas;
INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS :
Parceria com a Unidade Básica de Saúde Maria do Céu, localizada no Centro de
Aracaju, que já desenvolvem ações de prevenção, desde a capacitação conjunta dos
agentes multiplicadores de saúde e durante todo o projeto, através de apoio técnico
e encaminhamentos para consultas, exames periódicos, exame citopatológico, etc.
Além de desenvolver atividades com as coordenações municipais e estadual de DST
AIDS.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
O projeto será realizado nos Mercados Albano Franco, Talles Ferraz e Antônio Franco.
E espera-se a participação de trabalhadores das várias cidades da região
metropolitana de Aracaju, tais como São Cristóvão, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros,
N. Srª. do Socorro, onde residem os feirantes, em consonância com o perfil da
população referida.
AÇÕES ESTRATÉGICAS (ATIVIDADES)

- Mobilização dos parceiros;
- Organizar espaço de discussão do projeto.
- Reuniões com parceiros para apresentação do projeto;
- Seleção e Capacitação dos agentes multiplicadores e atores teatrais;
- Selecionar estagiário;
- Reuniões mensais ;
- Organizar material didático: Confecção de folhetos, cartazes, folders, cartilhas,
banners e questionários;
- Apresentações teatrais;
- Visitas nas bancas pelos agentes multiplicadores de saúde;
- Aplicação de questionário DST/ AIDS;
- Realização de teste-rápido HIV e encaminhamento caso necessário;
- Discutir relação DST/ AIDS X gênero;
- Orientação e distribuição de condons masculinos e camisinha feminina.
- Documentação das atividades;
- Utilização de sistema de som interno;
- Divulgar as atividades no rádio, televisão e jornais locais;
- Confecção e Distribuição de folhetos, cartazes, boletins, cartilhas educativas e
banners;
- Realizar documentação fotográfica, filmagem e escrita dos espaços.
PARCEIROS:
• ACOMAF (Associação dos Comerciantes do Mercado Albano Franco)
• ASCOMETAF-Associação dos comerciantes do mercado Tales Feraz e Antônio
Franco ;
• Coordenadorias Municipal e Estadual de DST/AIDS
• Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju
• Universidade Federal de Sergipe;
•
EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos)

