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

Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais
• Foi elaborada uma agenda para
essa data, que teve início com
a publicação do novo Protocolo
para Hepatite C e terminou com
evento oficial em Brasília, no dia
28 de julho, com a participação
do ministro.
• Entre as ações estão: campanha
de massa com distribuição de
material, agenda de trabalho
para 2011/2012, apresentação
dos dados globais sobre
as hepatites (2° Boletim
Epidemiológico e Inquérito
nas Capitais do Brasil e no
DF), produção de folheto com
resumo dos dados, hotsite com
informações para a população
geral e animação que pode ser
usada em escolas, capacitações e
eventos de forma geral.
• A campanha e o foco do Dia
Mundial foram concentrados
primeiramente em dois públicos:
jovens até 24 anos e adultos
acima de 45 anos.
• Para os jovens, a abordagem foi
a vacinação contra a hepatite B
e formas de prevenção e, para os
adultos, foi o incentivo ao teste
de triagem contra as hepatites B
e C.
• Também foram desenvolvidos
materiais para manicures e suas
clientes, estúdio de tatuagem,
profissionais de saúde e
gestantes.

• Os caminhoneiros, população
considerada vulnerável à
hepatite B, foram abordados na
22° Festa do Caminhoneiro em
Guarulhos, SP, com a vacinação
de 436 pessoas. O evento contou
com a participação de 16 mil
pessoas e do Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.
• Cada pessoa vacinada recebeu
um novo cartão de vacinação
com a data de retorno para a
segunda dose.
• No evento (de 23 a 25 de julho),
também, foi firmada a parceria
entre o Ministério da Saúde e
SEST/SENAT.
• Todo o conteúdo desenvolvido
para a data está disponível no
endereço eletrônico www.aids.
gov.br/hepatites-virais e pode ser
reproduzido e divulgado, sem
restrições.
• Os dados que seriam divulgados
na data, bem como as
informações que contribuíram
para a organização das
coordenações de hepatites
nos estados, foram enviados
previamente por meio do e-mail:
informacoes@aids.gov.br.
Mais informações:
informacoes@aids.gov.br
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Sustentabilidade, Gestão e Cooperação - SGC

Medicamentos ARV
Fosamprenavir (FPV) 700mg
(GlaxoSmithKline)

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

• Situação: a regularização de
estoques ocorreu a partir de 29
de julho.
• Atualmente, 2.200 pacientes
estão em uso deste
medicamento.
• O consumo médio mensal é de
150 mil comprimidos.

• Situação: a regularização de
estoques teve início a partir de 2
de agosto.  
• Atualmente, 530 pacientes estão
em uso deste medicamento.
• O consumo médio mensal é de
42 mil cápsulas.

Insumos de Laboratórios (HIV)
Testes de Carga Viral
• A situação dos testes de
quantificação de carga viral do
HIV encontra-se regularizada.
• Os testes começaram a chegar
aos estados na última quintafeira, 4 de agosto.
• O Departamento publicou
nota técnica no dia 5 de
agosto, reforçando, junto à
rede laboratorial, a retomada
da realização das testagens,
conforme as recomendações
expressas nos Consensos
Terapêuticos Adulto, Gestantes e
Crianças/Adolescentes.
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• O documento cancela a nota
de 12 de julho, que orientava
a priorização temporária da
solicitação de exames.
• A contribuição do grupo de
trabalho, criado em abril deste
ano, para análise de processo
de aquisição, armazenamento
e distribuição de insumos
estratégicos para a saúde,
permitiu ao Ministério da Saúde
celeridade no reabastecimento
da rede.
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Insumos de Laboratórios (HV)
Sorologias para hepatites A, B
e D – manuais

Sorologias para hepatites B e
C – automatizado

• A rede de CTA que utiliza os kits
manuais encontra-se abastecida.
• Novos processos de aquisição
estão em via de finalização.

• A rede de CTA que utiliza
os kits automatizados está
desabastecida e os processos de
aquisição encontram-se em via
de finalização.

Sorologia para hepatite C –
manuais

TESTES RÁPIDOS hepatite B e C

• A rede de CTA que utiliza
os kits manuais encontra-se
desabastecida, pois houve
desistência da empresa RZ de
Oliveira Diagnóstico, vencedora
do pregão eletrônico nº10/2010,
referente à Ata nº 17/2010.
• Novo processo de aquisição está
em via de finalização.

• A primeira aquisição encontrase em fase de assinatura do
contrato.
Mais informações:
Medicamentos (ARV e HV) e Insumos de
Prevenção e de Laboratório
Rogério Scapini
logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034
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Regulamentação da Lei 8.080
• A lei tem o importante
papel de regular a estrutura
organizacional do SUS, o
planejamento e assistência
à saúde e a articulação
interfederativa.
• Atualiza e reorganiza o mapa
da saúde no Brasil, como, por
exemplo, a rede de serviços.
• Todos que trabalham com a
saúde no SUS devem-se inteirar
do conteúdo da lei e discutir as
necessidades de ajustes na sua
região.

• Está disponível no endereço
eletrônico www.aids.gov.br/
incentivo.
• Decreto n° 7.508 de 28 de junho
de 2011.
• Publicada no Diário Oficial da
União em 29 de junho de 2011.
• Lei 8.080/90.
Mais informações:
Maria Alice Lipparelli Tironi
mtironi@aids.gov.br
Telefone: (61) 3315.8916

Agenda das Reuniões Macrorregionais  
• É a primeira vez que as reuniões
macrorregionais ocorrem com a
participação dos programas de
DST/Aids e de Hepatites Virais.
• Algumas regiões têm como
participantes, também,
municípios que fazem parte
da política de incentivo e
organizações da sociedade civil.
• Espaço para troca de
experiências, discussão das
políticas regionais e qualificação
da gestão local.
• Macro Nordeste – João Pessoa/PB
– 22 a 24 de agosto
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• Macro Sudeste – Vitória/ES – 06 e
07 de outubro
• Macro Sul – Serra Gaúcha/RS – 18
a 21 de outubro
• Macro Centro-oeste – Mato
Grosso do Sul – 23 a 26 de
novembro
• Macro Norte – a definir
Mais informações:
Sandra Regina
Sandra@aids.gov.br
Telefone: (61) 3315.8916
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Direitos Humanos, Risco e Vulnerabilidade - DHRV

Parceria Ministério da Saúde e SEST/SENAT
• A parceria foi assinada no dia
23 de julho pelo ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, e pelo
presidente do SEST/SENAT, Clésio
Soares de Andrade.
• O MS passará a oferecer aos
profissionais do setor de
transporte e seus familiares
vacinas contra hepatite B, testes
rápidos para hepatites B e C
e para o HIV e preservativos
para prevenção, por meio dos
138 pontos do SEST/SENAT
espalhados pelo Brasil.

• O plano de trabalho prevê
capacitação para os profissionais
de saúde das duas instituições.
• A agenda começou com uma
campanha de prevenção no
carnaval deste ano e já possui
cronograma até dezembro de
2011.
• Esta ação faz parte da agenda do
Dia Munidial de Luta Contra as
Hepatites Virais.
Mais informações:
Damiana Bernardo
damiana.oliveira@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7069

Prevenção no Mundo do Trabalho
• Profissionais do mundo do
trabalho estão recebendo
formação para se tornarem
agentes de prevenção em DST/
HIV/aids e para atuarem como
multiplicadores nos seus locais de
trabalho.
• Essa formação faz parte da
“Recomendação 200” da OIT.
• O primeiro módulo ocorreu de 8
a 10 de dezembro de 2010, com
a capacitação de 50 profissionais.
• O segundo módulo vai ocorrer
entre os dias 15 e 17 de
agosto, em São Paulo, para 60
profissionais.

• A capacitação para
multiplicadores faz parte de
uma parceria entre o Ministério
do Trabalho, o Departamento
de DST/AIDS/HV, os Programas
Estadual e Municipal de DST/Aids
de SP, as centrais sindicais e a
OIT.
• No terceiro módulo, será inserido
o tema das hepatites.
Mais informações:
Neide Fernandes
neide.fernandes@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7021
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IX Congresso Brasileiro de Prevenção
das DST/HIV/AIDS 2012
• 28 a 31 de agosto de 2012,
Anhembi - São Paulo – SP.
• Previsão de público: 5.500
participantes.
• O evento será realizado em
conjunto com o “II Congresso
Brasileiro de Prevenção de
Hepatites Virais”, o “VI Fórum
Latino-americano e do Caribe
em HIV/Aids e DST (LAC)” e o “V
Fórum Comunitário”.  
• Programação:
- 28 de agosto  - cursos précongresso (Congressos

Brasileiros), V Fórum
Comunitário e Cerimônias
de abertura dos Congressos
Brasileiros e do VI Fórum LAC.
- 29 a 31 de agosto – Congressos
Brasileiros e Fórum LAC.
• Os temas dos congressos
brasileiros ainda estão sendo
definidos.
Mais informações:
Vânia Camargo
vania.costa@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7510

Capacitações em Teste Rápido
• Em parceria com a Fiocruz/
Biomanguinhos, o Departamento
está realizando capacitações de
atualização para profissionais
multiplicadores em testagem
rápida para o HIV, das 27 UF.
• O objetivo é capacitar para a
nova plataforma Dual Path
Platform (DPP) do HIV e sífilis e,
também, formar multiplicadores
em testagem rápida de triagem
das hepatites B e C.
• O teste rápido DPP substituirá
o teste produzido hoje pela
Biomanguinhos. A razão da
substituição é a melhora na
sensibilidade e a especificidade
da nova plataforma.
• Os testes DPP Sífilis e Teste
Rápido Hepatite B e C serão
implantados gradativamente,
com triagem, em situações
específicas.
• No mês de julho, foram
capacitados três profissionais
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de cada U.F. e, entre agosto e
outubro, serão capacitados mais
240 profissionais (9 profissionais
de cada U.F.).
• Capacitações dos profissionais
da rede de laboratório de
imunofluorescência indireta para
HIV (IFI - teste confirmatório),
metodologia do Imunoblot
rápido (IBR) estão ocorrendo
paralelamente. A substituição
na rede de laboratório será
gradativa.
• A substituição é um avanço,
considerando que o IBR é um
teste rápido (aproximadamente
25 minutos),  de simples
execução, que não necessita de
aparelhagens sofisticadas para
sua leitura e detecta o HIV 1 e 2.
Mais informações:
Ellen Zita
ellen.zita@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7509
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Projetos de Prevenção durante as
Atividades do Orgulho LGBT
• Foram aprovadas 37 propostas
de OSC.
• O objetivo é apoiar a ampliação
das ações de prevenção das DST/
AIDS/HV e estimular a realização
de teste para o diagnóstico
precoce para o HIV e as hepatites
B e C , durante as atividades de
mobilização do Orgulho LGBT.

• O resultado encontra-se no
endereço eletrônico www.aids.
gov.br.
Mais informações:
Nelson dos Ramos Correia
nelson.correia@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7019

Capacitação para a Sociedade Civil
em Hepatites Virais
• 10 a 12/08/11 - Região Sul
- Curitiba/PR - Capacitação
sobre controle e mobilização
social para ONG hepatites e
conselheiros de saúde.
• 14 a 16/09/11 - Regiões NO e
NE - Belém/PA - Capacitação
sobre controle e mobilização
social para ONG hepatites e
conselheiros de saúde.

• 05 a 07/10/11 - Regiões SE e
CO - São Paulo/SP - Capacitação
sobre controle e mobilização
social para ONG hepatites e
conselheiros de saúde.  
Mais informações:
Márcia Colombo
Marcia.colombo@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7511
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Cuidado e Qualidade de Vida – CQV

Tratamento da Hepatite C e
Coinfecções – Novo Protocolo
• Lançado em 18 de julho de 2011.
• São recomendações do
Ministério da Saúde para
abordagem clínica e terapêutica
dos portadores de hepatite C.
• Entre as principais mudanças
estão: a ampliação do uso
de interferon peguilado
em situações específicas e

a facilidade do acesso ao
tratamento em alguns casos que
não necessitarão mais de biópsia
hepática prévia.
Mais informações:
Geisy Lemos
geisy.lemos@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7132

II Suplemento às Recomendações para
Terapia Antirretroviral em Crianças e
Adolescentes Infectados pelo HIV
• Lançamento da versão eletrônica
em breve (entre agosto e
setembro).
• O suplemento revisa e atualiza
o manejo do tratamento
antirretroviral em crianças e
adolescentes, tanto da terapia
inicial como da falha terapêutica.
• Uso sequencial dos novos
medicamentos pediátricos:
fosamprenavir suspensão
oral; darunavir comprimidos
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pediátricos, tipranavir cápsulas e
solução oral e ritonavir solução
oral.
• Os medicamentos serão
disponibilizados na rede, no
momento da publicação do
suplemento.
Mais informações:
Rodrigo Zili
rodrigo.zilli@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7017
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Vigilância, Informação e Pesquisa – VIP

Estudo com Conscritos das Forças Armadas
• Objetivo: estimar a prevalência
do HIV, sífilis, hepatites virais
e fatores comportamentais
associados.
• Faixa etária: 18 a 20 anos.
• É uma das ferramentas usadas
para análise e planejamento das
ações de prevenção e controle
da infecção para a população
masculina jovem.
• O estudo é realizado a cada
quatro anos. O último foi no ano
de 2007.

• O banco de dados do estudo
também será usado para estimar
a prevalência da hepatite D na
macrorregião norte do país.   
• O processo de treinamento das
equipes terá início em março de
2012 e o trabalho de campo será
a partir de setembro.
• Uma parceria entre o Ministério
da Defesa e da Saúde.  
Mais informações:
Gerson Pereira
gerson.pereira@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7004

Fique Sabendo no Rock in Rio
• Ação: testagem rápida para o
HIV, distribuição de preservativos
e informação sobre hepatites
virais.
• Públicos: jovens de forma geral
(público estimado em 1 milhão
de pessoas) e funcionários do
evento (14 mil).
• Dois filmetes estão sendo
produzidos para serem
veiculados nos telões no
intervalo dos shows. Um sobre
incentivo ao uso do preservativo
e outro de incentivo ao teste.

• Haverá uma ação para as mídias
sociais para que os jovens saibam
que o teste será oferecido
durante o evento. O Rock in
Rio tem mais de 1 milhão de
seguidores nas redes sociais.
• A organização do evento cedeu
40 m² para o espaço do Fique
Sabendo.
• Data do evento: 23 de setembro
a 2 de outubro.
Mais informações:
Mauro Siqueira
mauro.siqueira@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7018
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Um Novo Canal de Informação com o
Departamento
• O Departamento dispõe agora
de um e-mail para a divulgação
de informações diversas:
informacoes@aids.gov.br
• O novo e-mail já foi utilizado
para a divulgação das
informações sobre organização,
local para o Dia Mundial das
Hepatites Virais, campanha, teste
de triagem, dentre outras.
• Está disponível, também,
para dúvidas e contato com o
Departamento.
• As malas usadas neste novo canal
de informação são as mesmas
usadas pelo Departamento,
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como mala dos coordenadores
estaduais de hepatites virais,
DST/aids, por exemplo.
• Caso o e-mail do seu estado ou
instituição esteja desatualizado
nos nossos bancos de dados, as
informações não chegarão a
todos.
• Para atualização de e-mails,
telefones e endereços, os novos
dados devem ser enviados para
mala.direta@aids.gov.br.
Mais informações:
Myllene Müller
informacoes@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7082

