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NOTA TÉCNICA N.º 06/2015                                                Teresina, 08 de junho de 2015 
 

ASSUNTO: Campanha de Prevenção às DST/AIDS no período do Dia dos Namorados e Festejos 

Juninos 

PÚBLICO ALVO: População em geral 

 

A Secretaria de Saúde por meio da DUVAS/Coordenação de Doenças Transmissíveis, com 

vistas à promoção da saúde e prevenção das DST/AIDS, vem convidar os municípios do Estado e 

serviços específicos (CTA`s e SAE`s) a desenvolver/intensificar campanhas de prevenção e 

diagnóstico das DST`s nesse período próximo ao Dia dos Namorados, podendo estender as 

atividades por todo o mês de junho. 

O foco é estimular que cada vez mais casais adotem o hábito de uso da camisinha, alertar a 

população que AIDS ainda não tem cura e que o diagnóstico precoce do HIV favorece a qualidade de 

vida e redução da transmissibilidade do vírus. Como tema da Campanha sugerimos: “Blitz do 

Amor”. 

Logo, convidamos todos a construírem suas estratégias de facilitar a disponibilização dos 
preservativos à população geral, de forma criativa em locais de concentração populacional. E dessa 
forma, solicitamos aos que possam interessar, que realizem uma programação de atividades de 
prevenção para o período e que encaminhem suas propostas para esta Coord. de DT/Supervisão de 
DST/AIDS, no e-mail dstaids@saude.pi.gov.br ou fax: 86-3216-8081, para que possamos tomar 
ciência e apoiar com disponibilização de material informativo de apoio à campanha. 

Reiteramos que, como o objetivo da campanha é a prevenção e o diagnóstico precoce, 
reforçamos que as atividades, se possível, possam também contemplar a testagem para HIV e sífilis 
com a realização do teste rápido, com ações de “FIQUE SABENDO” em locais estratégicos. 

A Secretaria de Estado da Saúde, recomenda que a entrega dos preservativos deve seguir as 
recomendações da nota técnica nº 02/2015 disponível no site da SESAPI.  

Agradecemos o envolvimento e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos 
e desejamos aos casais um feliz dia dos namorados e um alegre mês de junho à toda população do 
Estado.  
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