
Introdução
Esta é uma experiêência desenvolvida pelo Núcleo 
de Educação e Comunicação Social, do Programa 
Municipal de DST/Aids de Campinas, de prevenção 
positiva e à população em geral realizada durante as 
atividades de carnaval nos anos de 2008, 2009 e 
2010, conhecida como Bloco Carnavalesco Samba, 
Suor e Saúde Só com Camisinha!

Objetivos
Qualificar o marketing social do preservativo 
associando momentos de alegria e descontração aos 
cuidados à saúde.
Fortalecer ações de prevenção positiva realizada 
junto aos usuários do Centro de Referência em 
DST/Aids, população vulnerável e população em 
geral.
Qualificar e humanizar o espaço de convivência no 
serviço de saúde.
Aprimorar a estratégia das oficinas de produção e 
criação em atividade de prevenção, adesão ao 
tratamento e vínculo ao serviço de saúde.

Metodologia
Divulgação e chamada dos gestores, dos distritos de 
saúde, dos profissionais da rede SUS, gestor e 
profissionais do Centro de Referência em DST/Aids, 
rede de pessoas vivendo com HIV/Aids e familiares, 
bem como parceiros da sociedade civil organizada 
para participação das atividades de carnaval.
Realização de oficinas de criação e confecção de 
adereços como máscaras, balangandãs, bonecos 
gigantes, fantasias de passistas, porta-estandarte e 
costumização de camisetas com a marca da 
campanha “Vista-se.”
As oficinas são abertas e acontecem diariamente, 
durante os 15 dias que antecedem o carnaval da 
cidade.

Produtos
Criação do Bloco Samba, Suor e Saúde Só com 
Camisinha com participação no carnaval da cidade 
no ano de 2008 e 2009, contando com 
aproximadamente trezentos componentes, entre 
profissionais de saúde,pessoas vivendo com hiv/aids 
(PVHA), familiares e parceiros, levando o tema 
prevenção e promoção em saúde.
Produção de vídeo registrando esta experiência.
Exposição do vídeo, fotos e fantasias do bloco, no 
Centro de Referência em DST/Aids, para usuários e 
convidados Realização, em 2010, do Baile de 
Carnaval do Bloco Samba, Suor e Saúde Só Com 
Camisinha.

Aprendizado
Este projeto criou e implantou novas estratégias e 
abordagens a população em geral e às PVHA, 
considerando e valorizando os saberes e talentos 
individuais e coletivos, colaborando no enfrentamento 
da epidemia. Também promoveu possibilidades de 
encontros e trocas afetivas entre trabalhadores, 
usuários e parceiros resultando em ações de saúde 
potencializadoras de humanização.
O uso de tecnologias leves no trabalho em saúde 
ainda é um desafio a ser superado pela equipe na 
negociação com a rotina e o protocolo duro ao qual a 
assistência está submetida. 
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