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Campanha de Prevenção às Hepatites, que termina nesta 

quarta-feira, já realizou mais de 5,3 mil testes rápidos 

A campanha de prevenção contras as hepatites virais que o Governo do 

Estado vem realizando desde o último dia 18, em parceria com as secretarias 

municipais de Saúde e entidades da sociedade civil, já garantiu a realização de 

mais de 5,3 mil testes rápidos para o diagnóstico da doença e também da sífilis 

e de HIV. Nesta sexta-feira, último dia da campanha, as atividades de 

orientação serão levadas à área da Manaus Moderna, com distribuição de 

folhetos e preservativos. A ação terá a parceria da Associação de Prevenção 

às DST/Aids do Amazonas – Katiró. 

“O balanço dos exames realizados refere-se apenas à capital e ao município de 

Manacapuru, onde ocorreu a abertura oficial da campanha. O levantamento 

dos demais 21 municípios ainda está sendo consolidado”, destaca a 

responsável técnica pela vigilância epidemiológica da Coordenação de 

DST/Aids e Hepatites Virais, que é vinculada à Fundação de Medicina Tropical 

Dr. Heitor Vieira Dourado e está na organização geral da campanha. 

Entre os exames realizados e computados no balanço parcial, já foram 

identificados 17 casos de Hepatite B; nove de Hepatite C; 56 de Sífilis e 24 de 

HIV. “Nos casos em que a sorologia dá positiva, o paciente é encaminhados 

para unidades de saúde próximas de seu domicílio, para a realização de 

exames confirmatórios. Em seguida, nos casos confirmados, é iniciado 

acompanhamento na unidade de saúde de referência”, explica Cristiane. 

A diretora-presidente da FMT-HVD, Graça Alecrim, destacou a adesão da 

população à campanha que intensificou a oferta dos testes rápidos. “O grande 

objetivo dessa campanha é conscientizar a população sobre a importância do 

diagnóstico precoce mas, principalmente, da prevenção. No caso específico 

das hepatites essa prevenção inclui a vacina, além do uso de preservativo, que 

também é fundamental para a proteção contra sífilis e HIV”, frisou Graça 

Alecrim. 

                                                              



A diretora destacou que, além das instituições de saúde, o envolvimento das 

organizações da sociedade civil organizada tem sido de grande importância. 

Com seu poder de mobilização, essas entidades têm papel estratégico para 

ampliar o alcance das campanhas. “É uma parceria institucional que vem 

dando muito certo”, afirma Graça Alecrim. 
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