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Teresina (PI), 16 de novembro de 2017

PARA: Gerências Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, Centros de Testagem e
Aconselhamento /CTA`s e demais serviços/instituições que lutam contra HIV/Aids.
ASSUNTO: Dezembro Vermelho – Luta Conta a Aids 2017
A Secretaria de Estado da Saúde através da DUVAS/Gerência de Atenção à
Saúde/Coordenação de Atenção Doenças às Transmissíveis - IST/AIDS, em alusão a campanha
Dezembro Vermelho e considerando a importância e necessidade de ações estratégicas de
prevenção do HIV/Aids, bem como o incentivo ao diagnóstico precoce e tratamento oportuno,
vem por meio desta, fomentar e incentivar a elaboração de programações/atividades voltadas à
realização da campanha de luta contra HIV/Aids 2017.
Ressaltamos que a partir deste ano, através da Lei Nº 13.504, de 07/11/2017, fica
instituída a campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras IST`s denominada Dezembro
Vermelho a ser realizada anualmente durante o mês de dezembro.
Orientamos que as atividades planejadas possam priorizar como foco o diagnóstico
precoce, principalmente por meio do teste rápido, o qual possibilita o acesso facilitado da
população geral ao diagnóstico do HIV, Sífilis e Hepatites Virais. E seguimento dos casos positivos
junto aos serviços de tratamento (Serviço de atendimento especializado – SAE). Orientamos
ainda, que especialmente no dia “D” em 1º de Dezembro, as atividades possam contemplar a
testagem. Para tanto, é necessário somar esforços dos gestores e profissionais de saúde, a
planejar com antecedência a solicitação junto ao LACEN-PI, dos Kits de teste rápido.
Por oportuno, reiteramos, a importância da disponibilização desburocratizada à
população dos insumos de prevenção (camisinha masculina, feminina e gel lubrificante).
Informamos que outras atividades podem ser associadas à testagem, tais como: palestras
educativas, rodas de conversas, blitz com panfletagem, seminários, fóruns, atos públicos, entres
outras atividades que chamem atenção da sociedade sobre o HIV/Aids. As ações planejadas de
preferência podem ser articuladas e realizadas por meio de apoio conjunto com organizações
não governamentais e outras instituições parceiras de luta contra a Aids.
Os preservativos a serem utilizados para realização desta campanha serão
disponibilizados prioritariamente nas regionais de saúde, como também na assistência
farmacêutica do estado.
Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos, orientações e apoio no sentido de
favorecer as ações planejadas e divulgar as ações e seus respectivos idealizadores. Para tanto,
aguardamos o envio das programações através do e-mail: dstaids@saude.pi.gov.br.,
atenderemos pelo telefone (86) 3216-3626. Agradecemos o envolvimento de todos nessa
campanha de enfrentamento do HIV/Aids, e desejamos desde então um bom trabalho.

Herlon Clístenes Lima Guimarães
DIRETOR DA DUVAS

Luciana Sena Sousa
GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Karinna Alves Amorim de Sousa
COORDENADORA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Secretaria Estadual da Saúde
Av. Pedro Freitas s/n - Centro Administrativo – Bloco A
64018-200 - Teresina-PI-(86) 3216-3626
dstaids@saude.pi.gov.br
www.saude.pi.gov.br

