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Viva Melhor Sabendo


Desde março, 36 ONG atuam em 21 Estados e no Distrito Federal realizando testes
rápidos por fluido oral para as populações chave: HSH - homens que fazem sexo com
homens, gays, profissionais do sexo, travestis, transexuais e pessoas que usam
drogas.



Com o suporte técnico do Departamento e das coordenações estaduais e municipais
de DST/Aids e Hepatites Virais de cada localidade, além da testagem, também estão
sendo ofertados insumos de prevenção e materiais informativos.



As pessoas com resultado reagente para HIV são encaminhadas à rede de serviço de
referência previamente definida, para confirmação do diagnóstico e tratamento em
cada município-sede do projeto.

Editais




Em abril, o DDAHV, em parceria com UNODC, publicou três editais para seleção de
subprojetos para atuação de Organizações da Sociedade Civil:
o

Edital nº 1: Testagem por amostra de fluido oral do HIV nas populações
chaves (gays e HSH, pessoas que usam álcool e outras drogas, profissionais do
sexo, travestis e transexuais) - com submissões até 23 de maio;

o

Edital nº 2: Ações de atendimento e capacitação em direitos humanos – com
submissões até 26 de maio;

o

Edital nº 3: Ações de prevenção das DST/HIV/AIDS e Hepatites virais e de
promoção à saúde durante as comemorações do orgulho LGBT - com
submissões até 29 de maio.

Informações detalhadas sobre as seleções desses subprojetos podem ser encontradas
diretamente nos editais publicados em http://www.aids.gov.br/content/projetos-deorganizacoes-da-sociedade-civil-editais-abertos
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Edital para contratação de consultoria especializada para realização do “Estudo com
Conscritos das Forças Armadas: prevalência da sífilis, do HIV, das hepatites B e C e,
fatores comportamentais associados”, com o objetivo maior de fortalecimento da
Vigilância Epidemiológica.



No último dia 30 de abril foi encerrado o período para submissão de projetos para o
Edital da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) para seleção de projetos de
base comunitária, a serem desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil, que
contribuam para a vigilância, prevenção e o controle das DST, HIV/aids, hepatites
virais, tuberculose, hanseníase, malária e dengue, de forma articulada com os
serviços públicos de saúde, consonantes com os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS) e que promovam a intersetorialidade.



Edital de “Vacinas e outros mecanismos de controle viral”- a ser publicado em breve.
Tem como objeto promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
relacionado às doenças sexualmente transmissíveis (DST, HIV, hepatites virais),
aprimorando e fortalecendo a produção de pesquisas e estudos relacionados ao tema
de vacina e outros mecanismos de controle viral.



Publicação de edital para contratação de consultoria especializada para realização de
estudos de sobrevida de abrangência nacional de pacientes de aids em indivíduos
menores de 13 anos e de 13 anos de idade ou mais com diagnóstico no período de
2003 a 2007. Lançamento previsto até final de junho de 2014.

Seminário Empresas e o Enfretamento da Epidemia de Aids
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No intuito de fortalecer a atuação junto ao setor empresarial e mobilizar mais
empresas com foco em aids, foi realizado um encontro “Empresas e o
Enfrentamento da Epidemia de Aids”, em Brasília - DF, nos dias 17 e 18 de março
de 2014.



O evento teve apresentação de iniciativas de sucesso empresarial como, por
exemplo, da empresa a Fundação M.A.C Aids FUND e o projeto “Atitude Abril
Aids” – Abril Comunicações www.atitudeabril.com.br.



A presidente do Conselho, Cristiane José, fez uma apresentação onde mostrou
toda a trajetória do CEN AIDS.



O evento contou com representantes de diversas empresas.



Foi apresentado pela primeira vez a estratégia do Fundo de Sustentabilidade às
OSC, batizado de “Fundo ´PositHiVo”.
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Notificação Compulsória dos Casos de Infecção pelo HIV


A notificação de casos de infecção pelo HIV deverá ser implantada em todo território
nacional logo após a publicação da lista nacional de notificação de doenças em
portaria e sua instrução normativa, prevista para esse semestre.



A notificação de caso da infecção pelo HIV será feita por meio da ficha de
notificação/investigação de casos aids, disponíveis no SINAN. A notificação seguirá o
mesmo fluxo utilizado para a notificação de casos de aids, que ficará mantida em
adultos e crianças, gestante HIV e criança exposta ao HIV.



Para maiores esclarecimentos, sugerimos contatar a Coordenação Geral de
Informações Estratégicas do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Investigação de Óbitos por Aids


Desde a disponibilização universal da terapia antirretroviral de alta potência,
verificou-se uma queda expressiva dos coeficientes de mortalidade do País. Apesar
do coeficiente de mortalidade vir diminuindo [entre 1996 e 2012 houve uma queda
de 57%], esta tendência não é observada em todas as regiões e, em alguns estados da
federação.



Face ao exposto, o DDAHV segue com a elaboração de um ‘Protocolo de Investigação
de Óbitos por HIV/AIDS’, com vistas à implementação da vigilância e a melhoria da
qualidade na atenção e assistência. O Protocolo proverá os critérios para investigação
de óbitos por HIV/aids e os elementos para identificação dos determinantes da
mortalidade, fornecendo subsídios para elaboração de medidas de intervenção para à
redução da mortalidade evitável em pessoas vivendo com o HIV/aids.

Investigação da Transmissão Vertical


Para controle da transmissão vertical do HIV, da Sífilis e das Hepatites B e C, agravos
preveníveis e, em grande parte evitáveis, faz-se necessária uma abordagem em
tempo oportuno, com diagnóstico precoce e adequada abordagem profilática e
terapêutica.



Apesar de várias iniciativas terem sido implementadas com vistas à redução da
transmissão vertical do HIV e da sífilis no Brasil e de todos os insumos necessários
para controle da transmissão vertical estarem disponíveis, ainda há muito a ser feito
para atingirmos o controle dos agravos.



Diante disso, o DDAHV disponibilizará ainda no primeiro semestre um Protocolo de
Investigação da Transmissão Vertical do HIV, da Sífilis e das Hepatites B e C, a ser
utilizado pelas coordenações para a qualificação das linhas de cuidados da
transmissão vertical.

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Para Manejo de Infecções pelo HIV em
Crianças e Adolescentes


Após ter ficado em consulta pública por 30 dias, ele foi publicado na Portaria SVS n°12
de 22 de Abril de 2014 e está disponível em www.aids.gov.br/pcdt.
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Está em elaboração uma versão online do documento e um aplicativo para
smartphones e tablets.

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Prevenção da Transmissão Vertical
do HIV, Sífilis e Hepatite B


O documento está em fase de finalização e tão logo passará pelo processo de
consulta
pública
onde
todos
poderão
colaborar
pelo
site:
http://www.saude.gov.br/consultapublica.

Campanha de Transmissão Vertical


Com o ensejo do Dia das Mães, o Departamento lançará a campanha sobre
Transmissão Vertical.



A campanha abordará três agravos: HIV, sífilis e hepatites virais.



A campanha é atemporal e será enviada a arte para as coordenações locais para que
possam reproduzir o material.



Banners, vídeo e diversos posts estarão nas redes sociais.

Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e
Hepatites Virais


A Portaria Ministerial 3276, de 26 de dezembro de 2013, publicada no DOU de
27/12/2013, que regulamenta a Portaria nº 1378, de 09/07/2013, no que se refere ao
Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e
Hepatites Virais instituiu o prazo de 90 dias, a partir da data de sua publicação, para a
pactuação na Comissão Intergestores Bipartite e encaminhamento da Resolução ao
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais para habilitação dos estados e seus
municípios, sendo retroativo o pagamento a janeiro de 2014.



Todos os estados já encaminharam suas pactuações. Estão tramitando no Ministério
da Saúde 14 Portarias para pagamento, dos seguintes estados: AC, AL, AM, AP, BA,
CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, SC, SE.



Os outros deverão tramitar após suplementação orçamentária, prevista para ocorrer
em maio/2014. Porém, todos os estados receberão recursos retroativos a
janeiro/2014.

Pesquisas
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Contratação de projetos de relevância epidemiológica e científica por meio dos
Chamamentos Públicos lançados em parceria com a SVS, perfazendo um total de
recursos empenhados/repassados nos últimos dois anos de R$ 13.346.897,50, destes
4.916.716,48 nos últimos seis meses.
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Contratação de projetos de relevância epidemiológica e científica por meio dos
Editais de Pesquisa lançados em parceria com o UNODC, perfazendo um total
aproximado de R$ 2 milhões repassados nos últimos seis meses.



Publicação de manifestação de interesse para contratação de consultoria
especializada para realização dos estudos de abrangência nacional de
comportamentos, atitudes, práticas e prevalências de HIV, sífilis e Hepatite B e C
entre Homens que fazem Sexo com Homens, mulheres profissionais do sexo e
travestis nas capitais PA, MG, MS, PR, CE, AM, RS, PE, RJ, BA e SP, além de Brasília.

Manejo de Infecção pelo HIV na Atenção Básica


Propostas baseadas em experiências exitosas de municípios brasileiros



Formação de grupo de trabalho ampliado, com participação de CONASS, CONASEMS,
Departamento de Atenção Básica, etc.



Elaboração de material para gestores “5 Passos para o Manejo da Infecção pelo HIV
na Atenção Básica”, disponível em http://www.aids.gov.br/hivab



Materiais para profissionais de saúde da Atenção Básica, incluindo um manual para
manejo do HIV e vídeo-aulas estão em elaboração



Tema será abordado no Encontro Nacional de Secretários Municipais de Saúde e na
Câmara Técnica do CONASS

VHPB


“Prevenção e Controle das Hepatites Virais no Brasil e em Outros Países da LatinaAmérica, as lições aprendidas e o caminho a seguir” foi o evento realizado entre os
dias 19 e 21 de março, em Brasília.



A realização foi uma parceria do Departamento, o VHPB e a Sociedade Brasileira de
Hepatologia.



O evento debateu inovações e desafios na área de hepatites virais.
 Revisar a situação epidemiológica das hepatites virais na América Latina;
 Discutir o progresso alcançado na prevenção às hepatites nos países da AL;
 Discutir questões específicas das hepatites na América Latina que necessitam de
atenção no futuro.



Brasil: Revisão das hepatites virais no Brasil
 Oferecer um panorama das atuais medidas de prevenção e controle das hepatites
virais e outras questões ligadas às hepatites no Brasil;
 Revisar a possível implementação de novas estratégias de prevenção, medidas de
controle e sistemas de monitoramento;
 Discutir os sucessos, problemas e barreiras a superar, e os caminhos a seguir.
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 Discutir a possível contribuição e impacto do Conselho de Prevenção às Hepatites
Virais na consolidação de programas de cooperação para enfrentar as questões
ligadas às hepatites virais no Brasil e em outros países latino-americanos.


Fizeram parte do comitê científico:
 Angelo Alves de Mattos (Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado)
 Charles Gore (World Hepatitis Alliance - WHA)
 Ciro de Quadros (Instituto de Vacinas Sabin)
 Fábio Mesquita (Ministério da Saúde do Brasil)
 John Ward (CDC - VHPB)
 Laura Souza (Ministério da Saúde do Brasil)
 Massimo Ghidinelli (OPAS)
 Pierre Van Damme (Vaxinfectio, Universidade de Antuérpia, Bélgica - VHPB)
 Raymundo Paraná (Sociedade Brasileira de Hepatologia)
 Rui Tato Marinho (Hepatologista, Universidade do Hospital Santa Maria, Portugal
- VHPB)
 Stefan Wiktor (OMS - VHPB)
 Alex Vorsters (VHPB) - Secretariado
 Greet Hendrickx (VHPB) – Secretariado
 Tinne Lernout (VHPB) - Secretariado

Parceria com o Programa Nacional de Imunização da SVS


Parceria do Departamento com o Programa Nacional de Imunização da SVS para
realizar estudos de relevância epidemiológica com amostra representativa da
população alvo da vacina anti-HPV, a fim de medir o impacto dessa vacina após cinco
anos de sua introdução no calendário nacional.

Lançamento da Campanha de Prevenção
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No dia 25 de fevereiro, foi lançada a campanha de prevenção 2014 pelo ministro da
Saúde, Arthur Chioro, em coletiva de imprensa.



Durante o Carnaval, o Ministério realizou ações em São Paulo, Recife, Salvador e Rio
de Janeiro.



A campanha tem como slogan: “Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter
camisinha”.



A campanha tem foco em todas as festas brasileiras, do carnaval até a Copa do
Mundo e diversas festas regionais.
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Dois filmes foram preparados para serem veiculados nacionalmente. Um terceiro
filme foi feito para a internet. Esse é um clipe musical chamado “Lembra de Mim”
com diversos cantores que já tiveram canções de sucesso, mas que não tocam mais
nas rádios.

Fórum de Consultas Públicas


Seis Fóruns de Consulta Pública de Aids e Hepatites Virais foram realizados nas
diversas regiões do Brasil.



Em 2014, foram feitos nas Regiões Sudeste (fevereiro, em Belo Horizonte), Nordeste
II (março, em Fortaleza) e Nordeste II (abril, em Aracaju).



Os eventos tem contado com a participação de acadêmicos, coordenações de
HIV/Aids e Hepatites Virais e de diversos atores da sociedade civil organizada.



Todos os fóruns foram transmitidos ao vivo pelo www.aids.gov.br/mediacenter



Os resultados de cada consulta serão transformados em um documento para futura
portaria, que avançará nos tratamentos de HIV/Aids e Hepatites Virais.

Comissão Interna para Monitoramento da Implementação do PCDT


Comissão coordenada pela diretoria do Departamento;



Monitoramento mensal da implementação do PCDT a partir de indicadores
prioritários;



Foco em QUANDO iniciar (início precoce do tratamento) e COMO iniciar TARV (linhas
de tratamento)



Lançamento do Sistema de Monitoramento Clínico (SIMC) para monitoramento local
da implementação.

Boas Práticas em Atenção Básica (HIV)


O Departamento lançará a publicação sobre Boas Práticas em Atenção Básica (HIV).



A publicação foi escrito pela jornalista Marina Pecoraro, que visitou o serviço nas
cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba, onde o atendimento a
pacientes soropositivos já existe nas unidades básicas de saúde.

20ª Conferência Internacional de Aids – Melbourne/Austrália


O Departamento abriu processo seletivo para 25 bolsas integrais (passagens,
hospedagem e inscrição) a pessoas ligadas ao campo da aids fora do Ministério da
Saúde interessadas em participar da 20ª Conferência Internacional de Aids, que
acontecerá em Melbourne, Austrália, de 20 a 25 de julho.



O processo seletivo terminou no dia 30 de abril.
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Cooperação Bilateral Brasil – França


O programa de cooperação técnica em DST/aids entre Brasil e França foi estabelecido
em 1990, e possui dois eixos: estágios para capacitação de brasileiros na França, e
seminários técnicos-científicos sobre os agravos mencionados.



Nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília, será realizado o 21º Seminário
Técnico-Científico Brasil-França. O objetivo do referido Seminário é compartilhar as
experiências nacionais e definir espaços de colaboração em pesquisa sobre o tema
“Controle e manejo das hepatites B, C, D”. Estima-se um público de 100 pessoas,
entre representantes do governo, da sociedade civil, pesquisadores e especialistas de
áreas afins.

67° Assembleia Mundial da Saúde: 19 A 24 de maio de 2014 – Genebra


O Departamento participará, por intermédio do seu diretor, Dr. Fábio Mesquita, da
Delegação do Ministério da Saúde do Brasil que apresentará, com vistas à aprovação,
da nova Resolução que reconhece as hepatites virais como problema mundial de
saúde pública. De acordo com a nova Resolução, a OMS coordenará os esforços e as
estratégias globais para prevenir, diagnosticar e tratar as hepatites virais, de forma
urgente e em tempo oportuno, em nível global, regional e nacional.

34ª Reunião do PCB/UNAIDS


O diretor do Departamento DST, Aids e Hepatites Virais, Dr. Fábio Mesquita,
participará da 34ª Reunião do PCB/UNAIDS cuja agenda abordará o tema “Lidando
com os fatores sociais e econômicos do HIV a partir da proteção social”.



A Reunião acontecerá no período de 1 a 3 de julho de 2014, em Genebra.

EXPOEPI 2014


Abertas as inscrições para a 14ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – 14ª Expoepi.



O evento acontecerá em Brasília – DF, de 28 a 31 de outubro de 2014, e tem como
objetivo difundir temas importantes para a consolidação do Sistema Único de Saúde
(SUS)



Haverá premiação, por meio de sua Mostra Competitiva, os profissionais, os serviços
de saúde do país e os movimentos sociais que se destacaram no desenvolvimento de
ações de vigilância em saúde relevantes para a saúde pública.



As inscrições para a mostra competitiva encerram-se em 08/06/2014.



Mais
informações:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/11906-14-expoepiabertura-de-edital

Diretoria, Coordenações, Gerências e Contatos
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Diretor: Fábio Mesquita – fabio.mesquita@aids.gov.br
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Diretora-adjunta: Adele Benzaken – adele.benzaken@aids.gov.br



Diretor-adjunto: Renato Girade – girade@aids.gov.br



Coordenação Geral de Assistência e Tratamento em DST e Aids – CAT
Coordenação-Geral: Marcelo Freitas - marcelo.freitas@aids.gov.br
Gerência: Juliana Uesono – juliana.uesono@aids.gov.br



Coordenação Geral de Prevenção e Articulação Social - PAS
Coordenação-Geral: Denise Serafim – denises@aids.gov.br
Gerência de Redução de Risco e Vulnerabilidade: Ellen Zita Ayer - ellen.zita@aids.gov.br
Gerência de Direitos Humanos: Juny Kraiczyk - juny.kr@aids.gov.br
Gerência de Articulação Social: Damiana Neto: damiana.oliveira@aids.gov.br



Coordenação Geral de Hepatites Virais – CHV
Coordenação-Geral: Elisa Cattapan – elisa.cattapan@aids.gov.br
Gerência-Geral: Joana Carvalho Costa – joana.costa@aids.gov.br



Coordenação Geral de Laboratórios – CLAB
Coordenação-Geral: Miriam Franchini - miriam.franchini@aids.gov.br
Gerência Gestão da Rede de Laboratórios e Projetos: Mariana Villares Martins –
mariana.villares@aids.gov.br
Gerência Gerente de Inovação e Ampliação do Diagnóstico Laboratorial: Ana Flávia Pires
– ana.pires@aids.gov.br



Coordenação Geral de Gestão e Governança – CGG
Coordenação-Geral: Fábio O’Brien - fabio.carvalho@aids.gov.br
Gerência-Geral: Ricardo Luiz – ricardo@aids.gov.br



Coordenação Geral de Informações Estratégicas – CIE
Coordenação-Geral: Gerson Pereira – gerson.pereira@aids.gov.br
Gerente de Vigilância Epidemiológica: Alessandro Ricardo Cunha –
alessandro.cunha@aids.gov.br
Gerente de Pesquisa: Silvana Pereira Giozza – Silvana.giozza@aids.gov.br



Assessoria de Monitoramento e Avaliação - AMA
Assessora Responsável: Ana Roberta Pascom – ana.roberta@aids.gov.br



Assessoria de Cooperação Internacional - ACI
Assessora Responsável: Cristina Raposo – cristina.raposo@aids.gov.br



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



Assessoria de Comunicação – ASCOM
Assessora Responsável: Jennifer Toledo – jennifer.toledo@aids.gov.br



Assessoria de Assuntos Estratégicos - AAE
Assessor Responsável: Ivo Brito – ivo@aids.gov.br
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