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Entre as tendências da epidemia de AIDS no Brasil, a feminização tem
se mostrado bastante significativa, o que nos leva à necessidade de
elaboração de estratégias de enfrentamento desse relevante problema
de saúde pública, frente à maior vulnerabilidade das mulheres.
Parte significativa do público feminino freqüenta os salões de beleza
que, por serem serviços de interesse à saúde são passíveis de
regularização junto à Vigilância Sanitária, necessitando portanto de
orientações referentes à segurança dos procedimentos realizados
nestes locais.
Este trabalho tem como objetivo sensibilizar profissionais que atuam na
área da beleza / estética, como cabeleireiros, manicures e pedicures
quanto às boas práticas em Vigilância Sanitária, visando minimizar riscos
de transmissão de doenças infecto-contagiosas, como as hepatites
virais, AIDS e outras DSTs, bem como trabalhar a abordagem adequada
do tema de prevenção às DST/HIV/AIDS, junto a esses profissionais
atingindo o público feminino.
Estabeleceu-se desde 2005 uma parceria com a Associação de
Cabeleireiros de Campinas e região, formando-se também um grupo
municipal composto por técnicos da Vigilância em Saúde e Centro de
Referência em DST/Aids, para elaboração de um manual educativo aos
profissionais. O manual em questão foi apresentado em sua versão
preliminar, num formato de « consulta pública », em evento realizado em
março de 2008, onde a Visa e CR DST/Aids reuniram cerca de 150
profissionais cabeleireiros, podólogos, manicures, esteticistas e
representantes das instituições de beleza, com objetivo de adequar seu
conteúdo e linguagem técnicos de modo a torná-lo mais apropriado ao
seu público-alvo.
Em dezembro de 2009, realizou-se o lançamento oficial do Manual
Beleza e Segurança no município, voltado para o trabalho e atuação do
profissional da beleza, além do folder de orientação abordando
especificamente as clientes destes profissionais, promovendo sua
conscientização na exigência de condições seguras desta prestação de
serviço.
Deste modo, a Vigilância Sanitária amplia suas ações dentro do campo da
Saúde Coletiva, atuando de forma educativa dentro de suas atribuições,
estimulando um processo de protagonismo nestes profissionais e suas
clientes, buscando o importante desenvolvimento de uma consciência
sanitária.
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