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NOTA TÉCNICA Nº 02/2021                                    Teresina, 11 de fevereiro de 2021. 
 

ASSUNTO: Campanha de Prevenção às IST/AIDS 2021 
 

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 saúde.  

 

A Secretaria de Saúde por meio da Coordenação de Doenças Transmissíveis vem informar sobre 
a Campanha de Prevenção às IST/AIDS 2021. De acordo com o Decreto estadual Nº 19.445 de 
26/01/2021, que determina a suspensão em todo o estado, de realização das festas ou eventos 
comemorativos alusivos ao carnaval, vimos reiterar as recomendações orientadas pelo Comitê de 
Operações Emergenciais (COE-PI) no combate à COVID-19, no que se refere às atividades neste período. 

 
Neste sentido, estamos orientando aos representantes das secretarias municipais de saúde do 

Piauí que elaborem estratégias, no sentido de atender ao que diz respeito a evitar aglomerações e 
trabalhar junto às populações ações de prevenção à Covid-19, bem como, ações de prevenção às 
Infecções Sexualmente Transmissíveis, tais como:  

 Desburocratizar a disponibilização dos insumos de prevenção (preservativo masculino e 
feminino).  

 Acesso facilitado aos preservativos em todos os serviços de saúde. 
 Realizar informes virtuais sobre as IST,  
 Ampliar meios de divulgação (whatsapp, instagram, etc), buscar apoio em rádios 

comunitárias pra divulgação de informações sobre as doenças,  
 Ofertar teste rápido para HIV, Sífilis e Hepatite B e C quando população oportunamente 

comparecer por qualquer motivo ao serviço de saúde, entre outras possibilidades. 
 
As Secretarias municipais de saúde podem providenciar seu abastecimento de preservativos por 

meio da regional de saúde a qual está vinculada ou na própria Assistência Farmacêutica do Estado 
localizada em Teresina, nos casos excepcionais.  

 
Por oportuno, vale ressalvar a importância do diagnóstico precoce para quebra da cadeia de 

transmissão, assim, reforçamos que as atividades, se possível, contemplem de forma organizada para 
não causar aglomerações, a testagem para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Colocamo-nos inteiramente a 
disposição para maiores orientações e esclarecimentos pelo telefone (86) 3216-3626 e/ou e-mail: 
dstaids@saude.pi.gov.br    E lembrem-se, tudo passa e NÓS VAMOS VENCER!!! 
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