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Introdução: O Projeto Prevenção de DST/HIV/Aids/Hepatites virais, da mesma denominação do 
Programa específico do Ministério da Saúde, é entretanto ação independente, desenvolvida pelo 
Núcleo de Orientação Sexual–NOS, constituído por professores ligados ao Departamento de 
Análises Clínicas e de alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de 
Araraquara–UNESP. Objetivos: Objetivando orientação para prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis-DST, com este Projeto procura-se levar à estudantes de todos os 
níveis de formação (em escolas ou em eventos públicos, como a Feira das Profissões da UNESP), 
aos trabalhadores (principalmente durante as SIPAT), ou em Campanhas Públicas junto a 
Comunidade, informações referentes as DST, atualmente preocupação maior, entre aquelas, da 
Saúde Pública mundial. Métodos: Oficinas pedagógicas são disponibilizadas aos interessados, 
mediante prévio agendamento quando são prestadas informações básicas como: transmissão, 
sinais, sintomas, seqüelas e o que fazer em casos suspeitos, conhecimentos necessários para se 
conseguir a prevenção ou a redução dos danos decorrentes das DST. Como motivação é oferecido 
aos interessados com apoio do Programa de Prevenção das DST/HIV/Aids da Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara e da Secretaria do Estado de Saúde, material informativo e preservativos. 
Com o surgimento da Campanha Fique Sabendo, promoção da Secretaria do Estado da Saúde e 
que busca incentivar ao teste rápido para detectar portadores de HIV, que desconhecem sua 
situação e com o apoio das entidades acima, próximo ao Dia Mundial da Luta contra a Aids, 
promovemos junto a Comunidade Unespiana do Câmpus de Araraquara a realização voluntária do 
teste; para o próximo ano, também, estarão disponíveis testes rápidos para detecção das hepatites 
tipos B e C. Resultados: Durante o período em que o Projeto vem sendo realizado, o que ocorre 
de maneira continua já há mais de quatro décadas, o mesmo, é atualizado de acordo com os 
conhecimentos científicos e sociais daquele momento. Já são contabilizados em milhares o 
número de beneficiados, sempre com plena aceitação por parte dos interessados. Paralelamente, 
procura-se também dentro da oportunidade do tema desenvolver orientação para prevenção da 
gravidez não planejada na adolescência. Atendendo o que preconiza a Resolução UNESP-33 de 
24-8-2011, com este trabalho estamos beneficiando a Comunidade, pelo serviço prestado, 
colaborando para uma possível erradicação das DST, ao mesmo tempo que estamos 
proporcionando aos alunos participantes do Projeto, a oportunidade de se tornarem, também 
formadores de opinião e multiplicadores de serviços, que tenham o mesmo objetivo. 
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