
A experiência do Hospital Geral do Estado no
Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), foi
apresentada pela a coordenadora da emergência,
Talita Moreira, através de webpalestra no mês de
fevereiro. 
A portaria N°2.395 de 11 de outubro de 2011,
considera que uma porta de entrada é qualificada
quando ela adota protocolos. Utilizando Protocolo
Estadual de Acolhimento e Classificação de Risco, o
Hospital Geral do Estado acolhe o usuário em uso
dessa ferramenta tecno-assistencial, realizada por um
profissional de nível superior, em sua maioria um
enfermeiro. 
No acolhimento realizado pelo HGE é avaliado o grau
de urgências das queixas, e seus pedidos, assumindo
uma postura capaz de acolher, escutar e dar
respostas adequadas aos usuários e realizando um
atendimento prioritário. 
O HGE utiliza uma escala de quatro cores:
Emergência (Atendimento imediato) cor vermelha;
urgência (atender em até 30 min) cor amarela; pouco
urgente (atender em até 1 hora) cor verde; não
urgente (atender em até 4 horas) cor azul.
A coordenadora Talita apresentou o fluxo de
atendimento desde o acolhimento ao atendimento
médico. Ela destacou ainda, o perfil do usuário que
busca o HGE, que em sua maioria é de demanda
demanda clínica: "No mês de janeiro de 2020 dos
2.601 atendimentos 42 foram classificados em
vermelho representando (1,6%), amarelo: 1220
(46,9%), verde 248 (47,9%), azul: 91(3,5%),
destacou”

Os números evidenciam a importância e
necessidade de conscientizar a população do
perfil de atendimento do HGE além de fortalecer
as pactuações que é uma das dificuldades que
existe.
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O compromisso de promover o respeito às diversidades e
singularidades, com vista a fortalecer a equidade em saúde, foi
abordado na web palestra e falar dos serviços ofertados na
unidade e a rotina do atendimento humanizado prestado ao
usuário, realizada pelo Coordenador do Centro Estadual
Especializado em Diagnóstico, Assistência e pesquisa
(CEDAP), Ailton Santos no mês de fevereiro. 
O CEDAP atua na prevenção de infecções sexualmente
transmissíveis, identificação e tratamento, com atendimento de
segunda a sexta, das 07h às 17h. Os atendimentos possuem
algumas modalidades: com ficha de referência, atendimentos
com acesso direto sem ficha de referência e prioritários. 
A unidade possui uma clientela bem diversificada, em que se
incluem as populações que são fortemente estigmatizadas e
historicamente excluídas dos serviços de saúde, mas todos são
acolhidos e respeitada a sua singularidade.  
O sigilo sobre o paciente é rigorosamente respeitado na
unidade. Ailton destacou ainda que “mesmo que seja de
conhecimento público ou o paciente tenha falecido”, será
respeitado, sob pena de responder processo jurídico.
 

1) Manter alimentação saudável

 2) Cuide de sua saúde mental

3) Falando de Sexualidade 

4) Conhecer seu próprio corpo

5) Realizar exames de rastreamento 

6) Proteger- se contra IST/HIV

7)Faça escolhas conscientes sobre métodos

contraceptivos

8) Busque ajuda em caso de violência

9) Utilize práticas saudáveis para os sintomas comuns

durante os ciclos menstruais e no

climatério/menopausa

10) Planeje e vivencie uma gestação saudável

CELEBRAR 

CUIDANDO 

DA SAÚDE
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Atendimento Humanizado ao
Paciente com Diagnóstico de
IST/HIV/AIDS

Ministério da Saúde lança os 10 cuidados primordiais
para a saúde da mulher: 
 
“É de grande importância que as mulheres se mostrem
vigilantes sobre a própria saúde, identificando
precocemente hábitos nocivos, sintomas físicos e
psíquicos e aderindo a hábitos saudáveis”, destacou o
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
do Ministério da Saúde.
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Serviços do CEDAP:
CTA-Centro de testagem e aconselhamento; sala de TR; laboratório;
ambulatório de IST: Ginecologia, Urologia, Dermatologia;
Proctologia; Ambulatório de PrEP; ambulatório de HIV: Infectologia,
Odontologia, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria; co-infecções
(TB/HIV; Hepatites/HIV); Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Serviço
social; Ambulatório, Hepatites(mono-infectados); Ambulatório Trans:
Psicologia, Ginecologia, Urologia, Endocrinologia, Serviço Social;
Farmácia; Enfermagem.


