Hepatites Virais
Ações de Comunicação 2013

ASCOM/DHRV/VIP
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Dia da Mulher
Campanha viral de internet com a participação de
mulheres portadoras das hepatites virais. Filme,
cartazes e banners.

Cartazes estão em produção
para serem usados o ano todo
em serviços de saúde.
Material disponível em:
www.aids.gov.br/mulheres

Mobilização em Belo Monte e Suape

. Quase 20 mil pessoas – sendo cerca de 13 mil do Porto de Suape e 7 mil da
Usina Hidrelétrica Belo Monte (PA) fizeram teste para hepatites B e C.
. De 22 de abril a 4 de maio. O exame oferecido foi o tradicional, que fica pronto
em até 15 dias.
. Quase 100 mil profissionais trabalham nos 2 locais.

Fique Sabendo Contra Hepatites

. Mobilização concebida especialmente para população alvo de hepatites virais em parceria com a
Secretaria de Saúde de SP na Hair Brasil.
. Público de 80 mil pessoas em 4 dias de evento (6 a 9 de abril) com a participação do Ministro.
. Realizados 598 testes rápidos para hepatite B e 599 para hepatite C.
. Foram distribuídos cerca de 40 mil preservativos masculinos e 5 mil femininos, além de dois mil sachês
de gel lubrificante.
. 520 doses de vacina para hepatite B.
. Há um calendário para o ano de 2013 com foco nas hepatites que inclui: feira de tatuadores (público
esperado 35 mil) e 2 outras feiras de beleza (200 mil pessoas).

Dia das Mães – Ação de internet

Grupo de Trabalho de HV
. Grupo de Trabalho de comunicação – 05 de abril. Brasília/DF

Presentes na reunião:
. Carlos Varaldo (AIGA);
. Clarice Gdalevici (Coordenação Estadual do Rio de Janeiro);
. Heitor Andrade (MBHV);
. Nádia Barbosa (Conselheira Nacional de Saúde);
. Carla Domingues (PNI);
. Marema Patrício, Maria Vitória e Jossie Medcalf (CONASEMS);
. Maristela Fiorini (Vigilância/SMS/Porto Alegre);
. Representantes do Departamento de DST, Aids e HV, SVS e Publicidade
do Ministro

Reunião Satélite em Genebra

Maio, Assembléia Mundial de Saúde

Próximas ações de comunicação
. Campanha nacional com a parceira de cabeleireiros renomados e as
manicures dos seus salões. Previsão: lançamento Dia Mundial
. Cartaz para gestantes nas UBS sobre a transmissão vertical da hepatite B
com foco no teste no pré-natal e na vacinação. Previsão: Maio
. Ação para o Dia dos namorados. Campanha espalhe amor. Previsão: junho
. Ação Fique Sabendo em Campina Grande/PB no São João
. Cartazes para serviços de saúde com a informação sobre a ampliação da
faixa etária para a vacinação da hepatite B para até 49 anos. Previsão: junho
. Campanha virtual para 2°e 3°doses da vacina para hepatite B.
. Campanha voltada para Hepatite C. Previsão: julho até dezembro
. Aplicativo com dados nacionais de hepatites para tablets e smartphones.
Previsão: Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais.

Dia dos namorados

