
O Governo do Estado do Amazonas, Secretaria de Estado da Saúde, Fundação de 

Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e Coordenação Estadual de IST/Aids e 
Hepatites Virais, informam os resultados alcançados durante as duas primeiras 
semanas da campanha do Dezembro Vermelho. 
 
Segue abaixo as informações compiladas durante a campanha: 
 
Foram realizadas mais de vinte entrevistas, ao vivo, gravada, falada e escrita, com 
o objetivo de divulgar nossas ações durante o dezembro vermelho e sensibilizando 
a população a procura da testagem e do uso do preservativo. As parcerias foram 
com a Rede Amazônia, TV Cultura, TV Acrítica, CBN Amazônia, TV Record, Portal 
da Amazônia, BAND News, Portal do Governo do Estado, Rádio Acrítica, Rádio Rio 
Mar, Rádio CBN, Rádio Record, Rádio Band e impressa escrita que tiveram durante 
a programação do Largo São Sebastião. 
 



Com todas as divulgações realizadas tivemos os resultados abaixo: 
• Abertura oficial do evento contamos com a participação de 157 pessoas 
no auditório; 
• Videoconferência sobre a campanha Dezembro vermelho realizado pelo 
canal da SEDUC tivemos presentes dos 62 municípios on line participando do 
evento; 
• Simpósio tivemos presença maciça dos profissionais de saúde, 
compareceram 178 participantes. 
• Testagem rápida na FMT-HVD, 187 testes realizados. Sendo 11 reagentes 
para HIV e 14 para Sífilis; 
• Testagem rápida na FUAM, 220 testes realizados, sendo 2 reagentes para 
HIV, 13 para Sífilis; 
• Itinerante para testagem no Largo São Sebastião, 83 testes realizados, 1 
reagente para HIV e 1 para Sífilis. 



• Totalizando 490 testes rápidos realizados, 14 reagentes para HIV e 28 
para Sífilis. 
Atividades no Largo São Sebastião contamos com mais de mil pessoas presentes 
prestigiando testagem, grafitagem, panfletos, distribuição de preservativos, 
palestras, ato público, laço simbólico, velas acessas ao respeito a todos que foram a 
óbitos pela doença, na galeria do largo estava em exposição fotos, banner 
trabalhos realizados pelas pessoas que vivem com HIV. 
Segue abaixo os insumos que a Coordenação Estadual de IST/Aids disponibilizou 
para atender os 62 municípios e todas as demais demandas: 
• Testes Rápidos para o diagnóstico do HIV: 46.325 e Sífilis 19.900; 
• Preservativos masculinos: 1.610.496,00 (um milhão seiscentos e dez mil 
quatrocentos e noventa e seis unidades); 
• Gel lubrificantes: 50.000 (cinquenta mil unidades); 
• Folder informativo: 50.000 (cinquenta mil unidades); 
• Faixas: 50 (cinquenta unidades); 
• Camisas: 2.000 (duas mil camisas estilizadas para campanha). 




































