Informes do
Departamento
Reunião ampliada CAMS/CNAIDS/CAPDA
Local: Nobile LakeSide Hotel, Brasília/DF
Data: 30 e 31 de outubro de 2012

Fique Sabendo - Mobilização Nacional de Ampliação da Testagem para o Dia
Mundial de Luta Contra a AIDS de 2012
•
•
•
•

•

A primeira grande mobilização nacional para o incentivo ao teste no SUS vai
ocorrer de 22 de novembro de 2012 a 10 de dezembro de 2012.
A ampliação da testagem, com aconselhamento adequado, terá como
principal foco a oferta de teste de HIV, mas também incluirá a oferta de teste
de sífilis, de hepatite B e C.
A mobilização faz parte das ações voltadas para a visibilidade do Dia Mundial
de Luta Contra a Aids de 2012 com base na estratégia do Fique Sabendo. O
tema do 1° de dezembro desse ano será de incentivo à testagem ao HIV.
A estratégia, mais uma vez, contará com o protagonismo de quem vive com
HIV/aids.A mobilização precisa do envolvimento do governo, principalmente
das Secretarias Estaduais e Municipais de DST, AIDS e HV, das Coordenações
de AIDS e HV locais e também da sociedade civil organizada.
Materiais educativos, e de divulgação de massa, estão em desenvolvimento.
Qualiaids. Sistema de autoavaliação da qualidade dos serviços que atendem
pessoas vivendo com HIV/AIDS

•
•
•
•
•

O Qualiaids é uma pesquisa dirigida aos gerentes e equipes locais dos
serviços que tem como objetivo a melhoria da qualidade da assistência.
Foi aplicada em 2010 e contou com a participação de 92,6% (659) dos
ambulatórios do país.
Esta é a terceira Avaliação Nacional da Qualidade dos Serviços que
Acompanham ambulatoriamente as Pessoas Vivendo com HIV.

As questões tratam dos recursos, da gerência e da organização da assistência
compondo indicadores de qualidade.
Os resultados da aplicação nacional foram divulgados durante o Congresso
de Prevenção e estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.aids.gov.br/publicacao/2012/qualiaids.
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•

Videoconferências com as Coordenações Estaduais de DST/AIDS estão sendo
agendadas para o desenvolvimento de oficinas de análise dos resultados com
os Estados para que esses possam conhecer seus pontos mais positivos e os
que precisam de mais atenção nos Serviços de Atenção Especializada (SAE).
X ENONG Hepatites Virais - Encontro Nacional de ONG de Hepatites Virais

•
•
•
•

•

De 14 a 17 de novembro de 2012, na cidade de Santos (SP).
O objetivo do evento é fortalecer o controle e a participação social no campo
das Hepatites Virais.
Haverá debates sobre desafios, avanços e limites do enfrentamento das
Hepatites Virais no Brasil.
Também serão discutidas as demandas e propostas regionais apontadas nos
ERONG HV e a elaboração de agenda conjunta de ações a serem
implementadas pelas ONG em parceria com as diferentes esferas do poder
público no SUS.
Este evento conta com apoio e financiamento do Departamento de DST/AIDS
e HV, no valor de R$ 93.568,00, por meio de projeto aprovado no Edital de
Eventos 2012. É executado pela ONG Grupo Esperança (Santos/SP).
Oficina para Projetos Aprovados em Edital Público

•

•
•

Ocorrerá na primeira quinzena de dezembro a oficina específica para
harmonização dos projetos aprovados no edital para ações de prevenção das
DST, HIV/Aids e Hepatites Virais com populações em situações de maior
vulnerabilidade.
Informações complementares sobre a oficina: dhrv@aids.gov.br
Informações sobre o edital citado e outros que estão abertos ou em
andamento: www.aids.gov.br/organizacoes-da-sociedade-civil

Rede Cegonha – Testes Rápidos para Sífilis
•
•
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O Departamento está desenvolvendo ações de apoio à implantação dos
testes rápidos (TR) para a triagem da Sífilis na Atenção Básica (AB), no âmbito
da Rede Cegonha (RC).
Várias atividades vêm sendo desenvolvidas desde o início deste ano,
incluindo:
o Videoconferências técnicas mensais, desde Março/2012, com a
participação de representantes de todos os Estados e Distrito Federal,
para discussão e orientações do desenvolvimento da implantação dos
testes rápidos (TR) para a triagem da Sífilis (Portaria nº 3.242, de
30/12/2011) e para o diagnóstico do HIV (Portaria nº 151/2009) na
Atenção Básica, no âmbito da Rede Cegonha. Até o mês de agosto
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foram 24 encontros virtuais com os atores locais (Atenção Básica,
Coordenação de DST-Aids, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde
Prisional, CIES etc.) com a Rede Cegonha e representantes das áreas
técnicas do Ministério da Saúde que estão envolvidos com a RC.
o Capacitações para a execução dos testes rápidos (TR) para a triagem
da Sífilis e diagnóstico do HIV, para os profissionais das Unidades
Básicas de Saúde (UBS)/Atenção Básica (AB).
o Há também um curso de Telelab específico para diagnóstico da sífilis
chamado, “Sífilis: Estratégias para Diagnóstico no Brasil”, que está
disponível no endereço eletrônico: www.telelab.ufsc.br . O curso é
gratuito.
o Mais Informações www.aids.gov.br/gestores

Telelab
•
•
•

Atualmente o Departamento oferece 10 cursos de educação à distância para
profissionais de saúde.
Os cursos são gratuitos e estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.telelab.ufsc.br
Dentre os temas abordados no campo das DST, AIDS e HV, os mais
procurados são, biossegurança, coleta de sangue e técnicas para coleta de
secreções.
Macros Indígenas

•

•
•

•

Macros Indígenas estão acontecendo em todo o país com o objetivo de
ampliar a articulação com a rede de saúde de Estados e de Municípios e
fortalecer ações de prevenção e controle das DST, Aids e Hepatites Virais,
entre a população indígena.
Assistência, vigilância epidemiológica e logística de insumos para cada um
dos 34 DSEI, em acordo com Estados e Municípios da área de abrangência.
Também estão incluídas oficinas para os profissionais e gestores de saúde da
Saúde Indígenas para discutir as questões relacionadas à implantação dos
testes rápidos para a triagem da Sífilis e para o diagnóstico do HIV. Estão
previstas nessas oficinas a orientação sobre as ações necessárias para
desenvolver e implantar as atividades da Rede Cegonha. para a população
indígena
A previsão é de que até dezembro todas as etnias sejam contempladas e que
seus representantes e técnicos da Secretaria Especial de Saúde Indígena
participem. Veja agenda a seguir:
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Região

Datas

Cidade/UF

DSEI Participantes

4ª Macrorregional –
Região Sul e Sudeste

20 a 23 de
Novembro de 2012

Belo
Horizonte/MG

5ª Macrorregional –
Região Nordeste

27 a 30 novembro
de 2012

São Luiz/MA

6ª Macrorregional –
Região Norte III

11 a 14 de
dezembro de 2012

Rio Branco/AC

MG, ES, Litoral Sul, RJ, SP, PR,
SC, RS.
Interior Sul- SP, PR, SC, RS.
Estados: MG, ES, RJ, SP, PR, SC
e RS.
AL, SE, BA, CE, MA,
Potiguara/RN e PE.
Estados: AL, SE, BA, CE, MA,
PB e PE.
Alto Rio Purus, Alto Rio Juruá,
Porto Velho, Vilhena
Estados: RO e AC

Eventos em DST, AIDS e Hepatites Virais
•

•
•

As apresentações e gravações realizadas durante os eventos IX Congresso
Brasileiro de Prevenção das DST e Aids; II Congresso Brasileiro de Prevenção
das Hepatites Virais; VI Fórum Latino-americano e do Caribe em HIV/Aids e
DST; e V Fórum Comunitário estão disponíveis na página do evento:
www.aids.gov.br/congressoprev2012
Os eventos ocorreram de 28 a 31 de agosto de 2012 em São Paulo.
Em dezembro será lançado o relatório final dos eventos.
Cooperações Horizontais em Comunicação em Saúde

•

•

Lésbicas e bissexuais – oficina realizada em Brasília em julho com a
participação da sociedade civil e de diferentes setores do governo. Os
materiais decorrentes da oficina serão apresentados às representações dos
movimentos de lésbicas e de mulheres bissexuais para considerações e
validação.
Prostitutas/Profissionais do Sexo – oficina será realizada em dezembro de
2012 em Fortaleza/CE. Contará com a participação de representantes dos
movimentos sociais, pesquisadores e governo.

Estratégias para a Ampliação e Qualificação do Uso do Preservativo Feminino
•
•
•
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O Ministério da Saúde adquiriu 20 milhões de preservativos femininos no fim
do ano de 2011. Esse montante vem sendo disponibilizado aos estados e
municípios.
Oficinas sobre o preservativo feminino estão sendo desenvolvidas em uma
parceria entre ATSM, SPM, UNFPA e Coordenações de DST, AIDS e HV.
As oficinas têm o objetivo de discutir como a disponibilização dos insumos
pode ser qualificada e como o incentivo ao uso deve ser dirigido.
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•
•

A primeira oficina ocorreu em Porto Alegre em julho e em novembro mais
dois estados realizarão (São Paulo e mais um Estado a definir).
Após a realização de oficinas, estratégia de Comunicação relacionada ao
insumo será desenvolvida pelo Departamento.

CENAIDS – Conselho Empresarial Nacional para Prevenção ao HIV/AIDS
•
•

Realizada oficina de planejamento estratégico do CENAIDS para o ano de
2013 (25 e 26 de outubro). O objetivo foi alinhar as ações de prevenção no
local de trabalho.
Confira o resultado da pesquisa e conheça mais sobre o trabalho do CENAIDS
no endereço eletrônico: www.cenaids.com.br/
Quero Fazer

•
•

•

Ocorreu no dia 24 de outubro reunião da Comissão de Acompanhamento
(KISS) do projeto, juntamente com a equipe técnica, para avaliação e
aperfeiçoamento das ações de ampliação do acesso ao diagnóstico.
Nos dias seguintes, 25 e 26, a discussão teve como tema a sustentabilidade, e
cada um dos estados com projetos (Pernambuco, São Paulo, Brasília e Rio de
Janeiro) apresentaram os resultados e as dificuldades que têm encontrado no
curso do desenvolvimento do Quero Fazer.
O Quero Fazer é uma ação de incentivo ao teste voltada para as populações
mais vulneráveis. Atua em 3 cidades levando o teste rápido e a prevenção
para a população de gays, HSH e travestis.

Diretoria, Coordenações, Gerências e Contatos
•

Diretor – Dirceu Greco – dirceu.greco@aids.gov.br

•

Diretor-adjunto – Eduardo Barbosa – eduardo.barbosa@aids.gov.br

•

Diretor substituto – Ruy Burgos – ruy.filho@aids.gov.br

•

Cuidado e Melhoria da Qualidade de Vida – CQV
Coordenação-Geral - Ronaldo Hallal - ronaldo.hallal@aids.gov.br
Gerência - Marcelo Freitas - marcelo.freitas@aids.gov.br

•

Direitos Humanos, Redução de Risco e Vulnerabilidade – DRV
Coordenação-Geral – Ivo Brito – ivo.brito@aids.gov.br
Gerência de Redução de Risco e Vulnerabilidade – Ellen Zita Ayres ellen.zita@aids.gov.br
Gerência de Direitos Humanos – Gilvane Casimiro - gil.casimiro@aids.gov.br
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•

Sustentabilidade, Gestão e Cooperação – SGC
Coordenação-Geral e Gerência de Acesso Universal aos Medicamentos,
Preservativos e outros Insumos – Renato Girade - girade@aids.gov.br
Gerência de Gestão e Cooperação – Fábio O’Brien fabio.carvalho@aids.gov.br

•

Vigilância, Informação e Pesquisa – VIP
Coordenação-Geral e gerência– Gerson Pereira – gerson.pereira@aids.gov.br

•

Central de Monitoramento e Avaliação
Coordenação-Geral – Ruy Burgos – ruy.filho@aids.gov.br
Gerência – Ana Roberta Pascom – ana.roberta@aids.gov.br

•

Assessoria Internacional
Assessora Responsável – Cíntia Freitas – cintia.freitas@aids.gov.br

•

Assessoria Jurídica
Assessora Responsável – Graziela Macedo - graziela.macedo@aids.gov.br
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