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Informe para a próxima reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT
Assunto: Fortalecimento da testagem de sífilis na Atenção Básica
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e Secretaria
de Vigilância à Saúde (SVS), vem apoiando a implantação dos Testes Rápidos (TR) de sífilis na
Atenção Básica.
Dentre as ações realizadas, informamos que está disponível no endereço eletrônico do
Departamento de Atenção Básica (DAB) formulário para manifestação de interesse dos
Municípios do País em receber os TR de sífilis diretamente no território. O preenchimento do
formulário, via FORMSUS, é simples e leva pouco tempo para ser realizado. Nele, o Município
deve informar, entre outras questões:






Quais as áreas envolvidas no processo de implantação do TR de sífilis na
Atenção Básica;
Qual a estimativa de consumo mensal médio dos TR de sífilis pelo Município;
Quantos profissionais capacitados para realização de TR Sífilis na Atenção
Básica;
Se existe interesse do Município em participar de novas capacitações
promovidas pelo Ministério da Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde; e,
A quantidade de Unidades Básica de Saúde (UBS) que executarão o TR Sífilis no
Município.

Essa iniciativa pretende ampliar a oferta à população para triagem da sífilis. O prazo
final para o preenchimento e envio do formulário é dia 10 de Junho de 2013.
Obs.: Para acessar o formulário cadastro de intenção do Município em receber novos lotes dos
TR de Sífilis: http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=1770
Outra ação em andamento é o envio dos TR de sífilis diretamente aos 100 (cem)
Municípios elencados como prioritários para a redução da sífilis congênita, com base nas
notificações de 2009 a 2011. Para definição do quantitativo a ser enviado para cada Município
utilizou-se a população IBGE de 15 a 49 anos e realizou-se a estimativa para 50% deste públicoalvo.
Serão realizadas videoconferências com os Estados, nos dias 20 e21 de Junho de 2013,
sobre esta estratégia.
As Coordenações Estaduais de DST/Aids, de Atenção Básica, de Saúde da Mulher e
COSEMS serão comunicadas sobre esta ação conjunta e solicitadas para apoiar os Municípios
neste processo.

