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NOTA TÉCNICA Nº 02/2020                                                                                        Teresina, 15 de outubro de 2020. 
 

ASSUNTO: Campanha Nacional de Combate a Sífilis 
 

PARA: Coordenações Regionais de Saúde do Estado, Secretarias Municipais de Saúde, Centros de Testagem e 

Aconselhamento – CTA, Serviços de Assistência Especializada-SAE e demais serviços da rede atenção à saúde no 

Piauí.  

 

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenação de Doenças Transmissíveis, vem informar que o 3° sábado do 

mês de Outubro passou a ser conhecido oficialmente como o Dia Nacional de Combate à Sífilis. A intenção dessa data é estimular a 

participação da sociedade, dos profissionais e gestores de saúde, em iniciativas que contribuam para a sensibilização sobre a 

importância do diagnóstico precoce e do tratamento a essa infecção sexualmente transmissível. 

Neste ano, a campanha ocorrerá dia 17/10, no entanto, sugerimos que atividades alusivas à campanha sejam realizadas 

durante todo o mês de outubro e decorrer do ano, inclusive em parcerias com campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul e 

Dezembro Vermelho. 

A Campanha 2020 tem como tema: Sífilis, Eu sei. Você sabe?. Dessa forma, orientamos que os serviços de saúde, 

estrategicamente por conta da pandemia Covid 19, realizem ações de educação em saúde sempre que possível nos serviços e 

ambientes oportunos, incluindo a mídia e meios virtuais, e disponibilizem acesso facilitado a testagem para diagnóstico na 

população.  

Ressalvamos que no Piauí a epidemia encontra-se crescente nos últimos anos, segue anexo o informe epidemiológico que 

retrata a situação do estado e ranking de municípios com casos de sífilis adquirida, gestante e congênita. Enfatizamos que o efetivo 

controle da sífilis depende, em grande medida, da disposição e vontade política de gestores para colocar em prática um movimento 

em prol da qualidade da atenção à gestante e suas parcerias sexuais durante o pré-natal, promover mobilização local para 

ampliação do acesso ao diagnóstico precoce da população, além de vencer obstáculos quanto ao tratamento oportuno da sífilis por 

meio da administração da Penicilina na Atenção Básica (AB).  

Neste sentido, convidamos todos os serviços e municípios do Estado do Piauí a realizarem adesão à campanha e 

construírem suas programações locais com atividades de enfrentamento à sífilis. Chamamos atenção para a importância da 

dispensação desburocratizada dos insumos de prevenção da sífilis (camisinha masculina, feminina e gel lubrificante). 

Informamos ainda, que o acesso ao material com conteúdo da campanha encontra-se disponível no site: 

https://sifilisnao.com.br/ Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos pelo telefone (86) 3216-3626 e-mail: 

dstaids@saude.pi.gov.br 
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