Informes do
Departamento
Reunião da Comissão Nacional de DST,
Aids e Hepatites Virais – CNAIDS
14 de junho de 2011

Sustentabilidade, Gestão e Cooperação - SGC

Insumos estratégicos
Antirretroviral - Tenofovir (TDF) 300mg
(Funed)

• O laboratório finalizou a entrega
do quantitativo correspondente
a mais um mês de consumo, no
dia 13 de junho, ampliando a
cobertura para até metade de
agosto.
• Estão previstas novas remessas
para o mês de junho, para
recompor os estoques de
segurança.
Antirretroviral - Nevirapina (NVP)
Suspensão oral (Aurobindo, via UNICEF)
• Previsão de entrega: segunda
quinzena de junho.
• Com a chegada do lote para
junho, a cobertura estará
regularizada até outubro.  
Fosamprenavir (FPV) 700mg
(GlaxoSmithkline)

• As entregas realizadas até agora
abastecem os estados até o mês
de julho.
• Previsão de entrega: segunda
quinzena de junho.
• Com a chegada do lote para
junho, a cobertura estará
regularizada até outubro.

Efavirenz (EFZ) 200mg (Aurobindo, via
UNICEF)

• As entregas realizadas até agora
abastecem os estados até o mês
de julho.
• Previsão de entrega: segunda
quinzena de junho.
• Com a chegada do lote, os
estoques estarão regularizados
até dezembro.
Entecavir (ETV) 1,0 mg (Bristol Myers Squibb)
• O medicamento está em processo
de aquisição.
• Está prevista publicação de
portaria, em agosto deste ano,
incluindo essa apresentação
no rol de medicamentos
com aquisição centralizada
pelo Ministério da Saúde, no
componente Estratégico de
Assistência Farmacêutica, o
que melhorará o processo de
aquisição.
Mais informações:
Rogério Scapini
logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034
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Teste de Carga Viral
• A rede está abastecida até junho
de 2011.
• O processo de aquisição de testes
de carga viral do HIV-1 em tempo
real, inicialmente marcado para
7 de junho, está em andamento.
• Há um processo para compra
emergencial de testes de
carga viral do HIV-1, bDNA.
A quantidade adquirida será
suficiente para abastecer o país
por seis meses.

Teste de Sorologia para hepatites A, B e
D – manuais
• A rede de CTA que utiliza os kits
manuais está abastecida.
• Novos processos de aquisição
encontram-se em vias de
finalização.

Teste Rápido – Rapid Check
• Até o final desta semana, alguns
estados estão substituindo o
segundo teste rápido (T2) pelo
exame convencional.
• A entrega da próxima remessa
começou nessa segunda-feira (13
de junho) e será finalizada na
sexta-feira (17 de junho).

Teste de Sorologia para hepatites B e C
– automatizado
• Os processos de aquisição
encontram-se em vias de
finalização.

Mais informações:
Rogério Scapini
laboratorio.logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034
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Teste de Sorologia para hepatite C –
manuais

• Novos processos de aquisição
encontram-se em vias de
finalização.

Testes Rápidos - hepatites B e C
• A primeira aquisição encontra-se
em processo licitatório.
Mais informações:
Rogério Scapini
laboratorio.logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034
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Bloqueio de recursos
financeiros da vigilância
• A transferência de recursos
financeiros do Componente de
Vigilância e Promoção da Saúde e
do Bloco de Vigilância em Saúde
foi suspensa em 204 municípios
brasileiros.
• O bloqueio foi realizado em dois
tipos de municípios:
1) Os que aderiram ao Pacto
pela Saúde e estão irregulares
na alimentação do Sistema
de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan) ou do
Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM);
2) Os que não aderiram ao Pacto
pela Saúde e estão com saldo
de recursos financeiros igual ou
superior a 12 meses em conta.
• Desse total, 16 municípios estão
qualificados na Política de
Incentivo e também deixarão
de receber a 2ª parcela da
verba destinada a iniciativas na
área de aids e outras doenças
sexualmente transmissíveis. São
eles:
- Araçuaí (MG)
- Bom Jesus da Lapa (BA)
- Cachoeirinha (RS)
- Campina Grande (PB)
- Cruz Alta (RS)
- Diamantina (MG)
- Diamantino (MT)
- Porto Alegre (RS)
- Pouso Alegre (MG)
- Queimados (RJ)
- Rio das Ostras (RJ)
- São José do Rio Pardo (SP)
- Saquarema (RJ)
- Teresópolis (RJ)
- Tramandaí (RS)
- Viamão (RS)

•

•

•

•

já estão tendo restabelecidos
os seus pagamentos para o
segundo quadrimestre. São eles:
Diamantino (MT), Diamantina
(MG), Pouso Alegre (MG),
Campina Grande (PB), Cruz Alta
(RS), Viamão (RS) e São José do
Rio Pardo (SP).
É importante frisar que, para os
municípios contemplados com a
Política de Incentivo, não basta
que o Sinan e o SIM estejam
atualizados apenas em relação
ao registro de notificação de
casos de aids. Para que o recurso
seja desbloqueado, é necessário
que os outros agravos do
bloco vigilância também sejam
alimentados (como é o caso da
notificação da dengue, malária,
tuberculose, hanseníase, etc.).
Também é imprescindível que
os procedimentos constantes na
Portaria nº 856 (de 20 de abril de
2011) e na Portaria nº 919 (de 26
de abril de 2011) sejam adotados.
A sanção está respaldada nas
seguintes normas: Portaria nº
3.252 (de 22 de dezembro de
2009); Portaria nº 3.261 (de 23 de
dezembro de 2009) e Portaria nº
201 (de 3 de novembro de 2010).
Os recursos podem ser
desbloqueados diante de
regularização. Saiba como nos
ofícios de n°s 44 e 45, enviados
pelo Departamento.

Mais informações:
Ofícios n°s 44 e 45 – www.aids.gov.br/
incentivo
Renato Girade
girade@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7015

• Dos municípios que tiveram
seus recursos bloqueados, sete
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AIDS-SUS
• O Projeto AIDS-SUS terá quatro
anos de vigência, tendo iniciado
sua efetividade em dezembro de
2010.
• As metas do projeto estão
diretamente relacionadas à
estruturação da governança da
resposta ao HIV/aids e outras DST
no âmbito nacional e local.
• O Departamento está realizando
um mapeamento junto aos
Programas de DST/Aids das SES,
das SMS das capitais e das OSC,
com vistas ao aprimoramento da
gestão e planejamento para o
PAM de 2012.
• Um e-mail foi enviado a todos
os coordenadores estaduais
e municipais (capitais) de
DST/Aids no dia 13 de maio,
solicitando algumas informações  
relacionadas aos problemas
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enfrentados, bem como
sugestões sobre o desempenho
físico e financeiro e sobre o
processo de gestão.
• Até o momento, 18 estados
e 7 capitais responderam à
solicitação.
Sua participação: verifique se a
sua coordenação já mandou
as informações solicitadas. Os
dados devem ser enviados para:
mtironi@aids.gov.br.
Mais informações:
Maria Alice
mtironi@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7516
Sandra Regina
sandra@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7514
Mauritânia Pereira
mauritânia.pereira@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7501
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Direitos Humanos, Risco e Vulnerabilidade - DHRV

Ampliação da cobertura vacinal para hepatite B
• Estão sendo realizadas reuniões
nas cinco regiões do Brasil com o
objetivo de ampliar a cobertura
vacinal da hepatite B entre
adolescentes e jovens até 29
anos.
• Já ocorreram reuniões
presenciais em três regiões:
Norte, Nordeste e Sudeste.
• As demais serão realizadas em
formato de videoconferência.
• Participam dessas reuniões:
Coordenações de DST/Aids, de
Hepatites Virais, de Imunização
e de Atenção Básica, além de
representantes dos Grupos

Gestores Estaduais do SPE, do
Grupo de Trabalho Intersetorial
do PSE e da sociedade civil.
• O grupo constituído nessas
reuniões elabora, em conjunto,
um plano de ação com
estratégias para abordagem
desse segmento populacional,
com vistas à ampliação da vacina
para hepatite B até 2012.
Mais informações:
Ana Mônica
ana.monica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7032

Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais
• Vários eventos marcarão a data
neste ano e darão visibilidade às
hepatites de forma diversificada.
• A programação inclui: ação
de mobilização na Festa do
Caminhoneiro em Guarulhos
(23 de julho), em parceria com
o SEST/SENAT; reunião técnica
com comitê especializado (27
de julho); e evento político em
Brasília para lançamento do
Plano para as Hepatites Virais.
• Os dados sobre hepatites
também serão atualizados,
bem como o lançamento da
campanha de massa.
• Foi constituído um GT de
comunicação para discussão
do conteúdo de campanha. A
reunião presencial aconteceu no
dia 17 de maio.  
• A ação de comunicação terá dois
focos e públicos: jovens de 19 a
24 anos, com foco na prevenção

das hepatites B e C; e pessoas
acima de 45 anos, com foco no
diagnóstico da hepatite C.
• Materiais sobre hepatites
virais serão distribuídos às
Coordenações Estaduais de
Hepatites Virais para contribuir
nas mobilizações locais.
Sua participação: construa, com
a participação de gestores e representantes da sociedade civil,
ações de mobilização e visibilidade para o dia 28 de julho. Essas
atividades podem ser publicadas
no link www.aids.gov.br/node/
add/event.
Mais informações:
Ana Mônica
ana.monica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7032
Mauro Siqueira
mauro.siqueira@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7018
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Chamada para seleção de projetos de OSC
para ações de prevenção nas Atividades de
Mobilização do Orgulho LGBT
• O edital tem data limite para
envio no dia 14 de junho.  
• Os projetos enviados tiveram
como conteúdo de atuação a
aids, as DST e/ou as hepatites
virais.
• O estímulo à realização do
diagnóstico precoce para o HIV
e as hepatites virais também é
reforçado no edital.

• O resultado será divulgado,
conforme edital, no dia 12 de
julho, pelo site www.aids.gov.br.
Mais informações:
Nelson dos Ramos Correia
nelson.correia@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7084

Prevenção no mundo do trabalho
Centrais Sindicais
• Uma parceria entre as centrais
sindicais e o Ministério da Saúde
está sendo firmada para ações de
prevenção no local de trabalho.
• Um módulo de formação para
multiplicadores em HIV/aids foi
montado para que as centrais
possam levar informações às suas
bases.
• Ainda este ano, o módulo de
hepatites será inserido.
SEST/SENAT
• Uma parceria foi estabelecida e
um termo de cooperação será
assinado com o Ministério da
Saúde.
• Serão desenvolvidas novas ações
de prevenção em DST/aids para
trabalhadores do transporte,
incluindo também as hepatites
virais.
• Dentre as ações, destacamse o teste rápido de aids e a
vacinação para hepatite B.
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L´Oreal
• Mais uma fase da campanha
“Cabeleireiros do Mundo Contra
a Aids” foi lançada no mês de
maio.
• A campanha tem o objetivo
de mobilizar donos de salões,
cabeleireiros e manicures para
as questões que envolvem
prevenção, preconceito, aids e
hepatites virais.
• A parceria entre a L´Oreal, o
Ministério da Saúde e a Unesco
começou em 2006.
Sua participação: Os salões podem
solicitar seus kits de campanha
por meio do site e apoiar a
iniciativa.
Divulgue localmente e
conheça as peças por meio
do site da campanha: www.
cabeleleiroscontraaids.com.br.
Mais informações:
Ellen Zita
ellen.zita@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7509
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Eventos
• O Departamento está investindo
em novas tecnologias de
comunicação para otimizar
recursos e tempo.
• A ideia é que sejam realizados
mais eventos virtuias.

Mais informações:
Fábio O’Brien
fabio.carvalho@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7258

Capacitação sobre Controle Social
para a Sociedade Civil Organizada
e Movimentos de Hepatites Virais
• 10 a 12 de agosto - Região Sul –
Curitiba (PR).
• 14 a 16 de setembro - Regiões
Norte e Nordeste – Belém (PA).
• 05 a 07 de outubro - Regiões
Sudeste e Centro-Oeste - São
Paulo (SP).

Mais informações:
Núcleo Operacional de Direitos
Humanos, Risco e Vulnerabilidade DHRV
dhrv@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7511

Não Discriminação no Mundo do Trabalho
• Entre os dias 30 de junho
e 1o de julho, Curitiba (PR)
sedia o seminário de 1o ano
da Recomendação no 200 da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que trata da
não discriminação no local de
trabalho.
• O evento é coordenado pela
Escola Judicial TRT e Amatra da
9a Região.

• No dia 1o de julho, às 10h,
ocorre a palestra: Aids no local
de trabalho - estratégias para a
aplicação da recomendação 200
da OIT.
Mais informações:
Ivo Brito
ivo@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7522
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Cuidado e Qualidade de Vida – CQV

Lipodistrofia
• Materiais sobre o tema foram
produzidos e já estão sendo
distribuídos (cartaz, folder para
os médicos e Dicas+ para pessoas
vivendo com HIV/aids).
• Mais dois serviços foram
credenciados para preenchimento
facial: o SAE de Guarujá (SP) e o
Hospital Geral de Bonsucesso –
Rio de Janeiro (RJ).
• Foi composto um grupo de
trabalho sobre lipodistrofia, com

primeira reunião prevista para a
segunda quinzena de junho ou
início de agosto.
Sua participação: Estimule o
credenciamento de novos
serviços para o tratamento da
lipodistrofia no seu estado.
Mais informações:
Kátia Abreu
katia.abreu@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7071

Qualiaids
• Os dados da aplicação do
Qualiaids 2010 estão em processo
de análise, com previsão de
divulgação para o segundo
semestre de 2011.
• Após a divulgação desses dados,
serão ministradas oficinas para

melhoria da qualidade dos
serviços, conforme demanda dos
estados.
Mais informações:
Juliana Uesono
juliana.uesono@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7073

Suplementos III e IV do Consenso Adulto
(2008) e Consenso Gestante (2010)
• As versões impressas do
Suplemento III, sobre Tratamento
e Prevenção e Suplemento
IV, sobre Manejo da Falha
Terapêutica, das Recomendações
para Terapia Antirretroviral em
Adultos infectados pelo HIV
– 2008 e das Recomendações
para Profilaxia da Transmissão
Vertical e Terapia Antirretroviral
em gestantes – 2010 estão
sendo distribuídas a todas
coordenações estaduais de DST/
Aids, SAE e serviços de referência
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para atendimento à violência
sexual.
• No segundo semestre de 2011
estão previstos processos
educativos para profissionais
relacionados à atualização desses
assuntos.
Mais informações:
Andrea da Silveira Rossi
andrea.rossi@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7075
Alexsana Melo
alexsana.melo@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7507
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Folder sobre PEP sexual e Dicas
Posithivas sobre reprodução
• Concluído e em processo de
encaminhamento para impressão
o folder sobre profilaxia da
exposição sexual (PEP sexual),
direcionado para os usuários dos
SAE e ONG, e o Dicas Posithivas:
Planejando a Gravidez,

voltado para pessoas vivendo
e convivendo com HIV/Aids dos
SAE.  
Mais informações:
Andrea da Silveira Rossi
andrea.rossi@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7075

Atenção a crianças e
adolescentes vivendo com HIV
• Foram introduzidos dois novos
IP para resgate da população
pediátrica (adolescentes):
- Tipranavir cápsula: associado
ao ritonavir, para crianças/
adolescentes com mais de 35kg
(NT nº 67/2011, de 23/03/2011).
- Darunavir comprimidos: associado
ao ritonavir, para crianças/
adolescentes com mais de 40kg
(NT nº 285/2010, de 21/10/2010).

• O suplemento de atualização
do manejo da TARV na
população pediátrica está
previsto para julho ou agosto.
Será publicado juntamente com
a disponibilização de novas
formulações de IP para crianças.ß
Mais informações:
Rodrigo Zilli
rodrigo.zilli@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7017

Nova edição do Consenso
Adulto em HIV/Aids
• Em atualização. Previsão de
lançamento da versão preliminar:
segundo semestre de 2011.

Mais informações:
Helena Bernal
helena.bernal@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7071
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HTLV
HTLV
• Criação de um grupo de trabalho
com participação de especialistas
e sociedade civil, a partir do qual
se propôs:
- Elaboração de material
informativo sobre HTLV para
especialistas.
- Início da atualização de
conteúdos para o Manual de
HTLV.

- Elaboração de proposta de
validação de metodologia
diagnóstica para HTLV.
- Avaliação da factibilidade
do fornecimento da fórmula
infantil e cabergolina para
prevenção da TV do HTLV.
Sua participação: envie sugestões
para o grupo de trabalho.
Mais informações:
Rodrigo Zilli
rodrigo.zilli@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7017

Tratamento para transplantados – hepatite B
• Os pacientes que fizerem
transplante de fígado em
decorrência da hepatite B
terão mais três opções de
medicamentos: adefovir,
entecavir e tenofovir.
• O tratamento antiviral deve
observar as recomendações
expressas no “Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas para
o Tratamento da Hepatite
Viral Crônica B e Coinfecções”,
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de 2009, na fase pré e póstransplante, incluindo pacientes
virgens e experimentados na
terapia antiviral.
• A ampliação do tratamento foi
publicada na Nota Técnica no
140/2011.
Mais informações
Jorge Eurico
jorge.ribeiro@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7048
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XXI Congresso Brasileiro
de Hepatologia
• Data: 27 de setembro a 1º de
outubro de 2011.
• Local: Salvador (BA).
• O Departamento vai dispor de 90
inscrições.
• Os critérios de indicação por
estado, considerando o número
de vagas, ainda serão definidos e
informados posteriormente.
• O pré-congresso contará com
uma oficina de atualização no

diagnóstico e tratamento das
hepatites virais.
• É importante que os inscritos
pelo Departamento considerem
a participação na oficina.
Mais informações:
Jorge Eurico
jorge.ribeiro@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7048

Seminários de atualização
em hepatites virais
• Dois tipos de seminários
estão sendo oferecidos pelo
Departamento: atualização para
equipes multidisciplinares que
atuam na atenção às hepatites
virais e manejo do tratamento
das hepatites B e C e coinfecções
para profissionais médicos da
rede de saúde.

• O objetivo de ambos é promover
uma atualização em hepatites
virais.
• Os seminários ocorrerão ao
longo de 2011.
Mais informações:
Jorge Eurico
jorge.ribeiro@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7048
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Vigilância, Informação e Pesquisa – VIP

Curso Nacional de Vigilância
Epidemiológica de Hepatites Virais
• Data: de 29 a 30 de junho.
• Local: Brasília (DF).
• Contará com 55 participantes da
Vigilância Epidemiológica dos 26
estados, 26 capitais e do Distrito
Federal.
• O curso é um compromisso
assumido pelo Departamento
na última reunião com
coordenadores de hepatites
virais.

• O objetivo é capacitar pessoal de
vigilância epidemiológica.
Mais informações:
Thiago Amorim
thiago.amorim@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7078
Emília Valle
Emilia.valle@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7078

Exposição: Somos Todos Iguais
• A exposição, que está rodando
o país, dá continuidade às
ações contra o preconceito  e a
discriminação durante o ano de
2011.
• O objetivo do projeto é
sensibilizar a população
jovem para as discussões sobre
preconceito e discriminação às
pessoas que vivem e convivem
com HIV/aids.
• Calendário da exposição:
- Maio (já realizada) - Curitiba,
Natal e Manaus.
- Junho/julho - 06/06 a 17/07
- Cascavel (PR); 08 a 12/07 –
Brasília (DF).
- Setembro - 10 a 22/11 – Belém
(PA).
- Novembro - 10 a 15/11 - Belém
(PA).
- Dezembro – 01 a 15/12 Florianópolis (SC).
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• A exposição está à disposição
dos estados e municípios
para utilização em eventos
de prevenção, testagem ou
qualquer mobilização voltada
para os jovens.
• Para tanto, basta enviar uma
proposta de ação ao Núcleo de
Comunicação do Departamento
de DST, Aids e Hepatites Virais
e verificar a disponibilidade de
datas e agenda até o final de
2011.
Mais informações:
Salete Saionara Barbosa
salete.barbosa@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7059
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CEN Aids – Campanha do Dia dos Namorados
• Campanha lançada pelo
Conselho Empresarial Nacional
para a Prevenção ao HIV/Aids
(CEN Aids) no dia 10 de junho,
em São Paulo, com o slogan
“Pratique o amor. Se tiver sexo,
que seja seguro!”.
• O público-alvo são os
namorados, especialmente os
jovens.
• Houve distribuição de camisinhas
e material informativo sobre
DST/aids em vários parques da
cidade e em serviços de saúde.

• Até agosto será realizada uma
pesquisa, em parceria com o
Departamento de DST, Aids
e Hepatites Virais e a OIT,
para diagnosticar o grau de
envolvimento e as dificuldades
enfrentadas pelas empresas
participantes do CEN Aids na
prevenção e combate ao HIV/
aids.
Mais informações:
Ruy Burgos
ruy.filho@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7137

Reunião de Alto Nível sobre Aids
• Realizada em Nova Iorque, de 8
a 10 de junho, com o objetivo de
avaliar avanços e obstáculos na
resposta global à epidemia de
aids.
• Estiveram à frente da delegação
brasileira os ministros das
Relações Exteriores, Antonio
Patriota, e da Saúde, Alexandre
Padilha; Jarbas Barbosa,
Secretário de Vigilância em
Saúde; e Dirceu Greco, Diretor
do Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais.
• Foi construído um Texto-Final
de compromissos e metas, com a
participação ativa do Brasil. Entre
os pontos importantes estão:
- Inclusão da flexibilidade
do acordo TRIPS para
promoção de maior acesso a
medicamentos.

- Inclusão de populações-chave
na Declaração, como HSH,
profissionais do sexo e usuários
de drogas injetáveis.
- Eliminação substancial da
transmissão vertical (de mãe
para filho) até 2015, com mais
acesso aos medicamentos
pelas crianças e incentivo à
realização de pré-natal.
- Redução da transmissão do HIV
em 50% até 2015.
- Redução da transmissão do HIV
em 50% entre pessoas usuárias
de drogas injetáveis até 2015.
Mais informações:
Hércules Barros
hercules.barros@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7051
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