
 
FIQUE SABENDO 

 

Mobilização de Combate às Hepatites Virais, HIV e Sífilis 
 

A  Aids, Sífilis e as Hepatites Virais B e C, são doenças que 

em muitas fases passam despercebidas na vida das 

pessoas, até o momento em que, os sinais e sintomas 

começam a aparecer e a doença se manifesta, em geral 

tardiamente com graves conseqüências para a saúde da 

pessoa. Durante esta fase de invisibilidade as pessoas 

estão involuntariamente transmitindo a doença a outras 

pessoas. 

 

Sabemos que estas transmissões podem acontecer através 

de relação sexual desprotegida (não uso da camisinha em todas as relações sexuais) com 

alguém que se encontra infectado. O compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, piercings, 

materiais de tatuadores, materiais de manicure e pedicura, materiais de acupuntura, seringas e 

agulhas contaminadas e por transfusão de sangue contaminado ou, ainda, da mãe infectada 

para o bebê durante a gestação ou no momento do parto também podem transmitir essas 

infecções.  

 

A mobilização do Fique Sabendo visa ampliar o diagnóstico precoce destas doenças, ao 

mesmo tempo em que vincula e acolhe as pessoas com diagnóstico positivo para HIV ou com 

testes reagentes para sífilis ou Hepatites virais B e C nas redes de atenção à saúde, 

oferecendo acesso ao tratamento, acolhimento individual e acompanhamento, com foco na 

melhoria de qualidade de vida e na garantia do direito humano à Saúde. 

 

Diante deste fato a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando na semana do dia 22 a 26 

de julho uma mobilização em destaque ao Dia 28/07/2013, DIA MUNDIAL DE COMBATE AS 

HEPATITES VIRAIS, planejamos para esta data a distribuição de materiais informativos e de 

preservativos, orientações quanto à vacina e a realização de testes rápidos de Hepatite, HIV e 

VDRL alcançando a faixa etária de 20 a 39 anos. 

- Data: 24 e 25 de julho de 2013 

- Horário: das 8:00 às 18:00 h,  

- Local: Marilândia centro, próximo ao posto de Gasolina. 

- Dia 22/07 na Unidade de Saúde de Sapucaia, 

- Dia 23/07 na Unidade de Saúde do Rádio,  

- Dia 26/07 na Unidade de Saúde de Patrão-Mor. 

 

      ”É de vital importância a apresentação do cartão de 
vacina no local do exame para observação do esquema de 
vacina de HEPATITE.”  
 
                                         Dorinha de Cácia Jareta Magalhães             
                              Coordenadora do Programa Educação em Saúde 
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