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NOTA TÉCNICA Nº 02/2019                                       Teresina, 01 de outubro de 2019. 
 

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 de atenção à saúde.  

 
 

A Secretaria de Estado da Saúde por meio da Coordenação de Doenças Transmissíveis, 
com vistas à promoção da saúde e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis, vem 
informar sobre a Campanha do Dia Nacional da Sífilis que ocorrerá dia 19/10/2019, na qual 
sugerimos que atividades alusivas à campanha sejam realizadas durante todo o mês de outubro, 
especialmente no período de 14 a 18/10/2019, semana que antecede o dia D. 

A Campanha tem como foco a testagem para Sífilis, “Faça o teste de sífilis, você pode ter 
e não saber”. Dessa forma, orientamos que os serviços de saúde disponibilizem ações de 
testagem para diagnóstico na população, principalmente para o público que tem vida 
sexualmente ativa e não realizou teste no último ano.  

Ressalvamos que seguindo mesma tendência do Brasil e Nordeste, no Piauí a epidemia 
encontra-se crescente nos últimos anos. Em 2017, houve notificação de 457 casos de sífilis 
adquirida, 546 casos de sífilis congênita e 440 casos de sífilis em gestantes. Já em 2018, foram 
registrados 871 casos de sífilis adquirida, 696 casos de congênita e 889 casos em gestantes, o 
que significa aumento de 50% nos casos do Estado. 

Notadamente 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 
construírem suas programações de enfrentamento à sífilis, desde palestras, rodas de conversas, 
divulgação sobre a doença em mídia local, oferta de teste rápido e tratamento aos casos 
diagnosticados, reiteramos ainda a importância da dispensação desburocratizada dos insumos de 
prevenção (camisinha masculina, feminina e gel lubrificante). 

Informamos que sobre os insumos testes rápidos, penicilina, preservativos e folders para 
que os municípios e serviços de saúde consigam realizar as atividades, colocamos à disposição 
para esclarecimentos pelo telefone (86) 3216-3626 e-mail: dstaids@saude.pi.gov.br, 
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