SERVIÇOS PARA VOCÊ
Atendimento e acompanhamento de referência:
Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV,
AIDS, Hepatites Virais, Hanseníase e
Tuberculose
DESCRIÇÃO
Para ter acesso ao serviço você pode procurar a Unidade Básica de
Saúde (UBS) responsável pelo endereço no qual você reside. A UBS poderá
atender e acompanha-lo(a) ou, a critério do profissional de saúde, referenciar
(encaminhar) para o Hospital Dia, Núcleo de Testagem e Controle (NTARodoviária) ou outra unidade de saúde da SESDF.
O Hospital DIA é um centro de referência para o serviço e faz
acompanhamento aos portadores de HIV e Aids, atenção especializada de
média complexidade aos pacientes com IST, Tuberculose, Hanseníase e
Ambulatório de Transexualidade dispondo também do serviço de Ambulatório
de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV.
Já o NTA-Rodoviária atende a população no esclarecimento de dúvidas
em relação à condição sorológica para o HIV e outras doenças sexualmente
transmissíveis e oferece aconselhamento. Também realiza o serviço de
Testagem Rápida: Testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C; faz
encaminhamento para os Centros de Referência nos casos de Exames Positivos;
realiza tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis: Sífilis, Gonorreia,
Herpes Genital, HPV, Clamídia, Cancro Mole e Donovanose; e faz atendimento
médico para população masculina (exclusivo para pacientes que realizaram
testagem).

REQUISITOS
Unidade Básica de Saúde:
Você deve residir no Distrito Federal. Cada UBS é responsável pela
assistência à saúde de uma população definida, assim, você tem uma unidade de
referência a partir do seu endereço de moradia.
Para saber a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, o
horário de atendimento e demais serviços que oferecidos, CLIQUE:
http://www.saude.df.gov.br/unidades-basicas/

Hospital DIA:




O primeiro atendimento é realizado pela enfermagem (Sala de
Acolhimento), através de demanda espontânea, que providencia a consulta
médica de acordo com a necessidade e/ou gravidade do caso.
A frequência é definida pela avaliação médica, conforme Manual de
Tratamento de HIV (Ministério da Saúde).

Para saber mais informações sobre o serviço, CLIQUE:
http://www.saude.df.gov.br/asa-sul/

NÚCLEO DE TESTAGEM E CONTROLE (NTA Rodoviária)




O atendimento é gratuito e é direcionado a qualquer pessoa que possui
dúvidas em relação à condição sorológica para o HIV e outras
infecções sexualmente transmissíveis.
O atendimento médico para população masculina (exclusivo para pacientes
que realizaram testagem) - Ambulatório de Saúde do Homem, atendimento
segunda à sexta-feira (exceto feriados) de 18:00 às 22:00.
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FORMAS DE ACESSO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Consulte: http://www.saude.df.gov.br/unidades-basicas/

serviço,

CLIQUE:

HOSPITAL DIA
Endereço: EQS 508/509 — Av. W3 Sul
Funcionamento: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 (de segunda a sexta-feira,
exceto feriados).
NTA RODOVIÁRIA
Endereço: Rodoviária do Plano Piloto, Plataforma do Meio – Brasília/DF – CEP:
70.089-900
Atendimento: De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 22h Sextafeira das 8:00 às 18:00

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
UBS e NTA Rodoviária: de Documento de identificação válido e Cartão Nacional do
SUS (Cartão SUS).
Hospital Dia: Documento de identificação válido.
Primeira consulta: Guia de consulta fornecida pelo profissional que está
encaminhando ao especialista.
Consulta retorno: protocolo de encaminhamento para retorno fornecido
pelo médico depois da primeira consulta.

