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Membros da CNAIDS
119ª Reunião da Comissão Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais
Local: Brasília-DF
Data: 26 de agosto de 2014

Capacitações Regionais do Projeto Advocacy em Saúde (PAS)
•

Neste mês, estão sendo realizadas Capacitações Regionais do Projeto Advocacy em
Saúde (PAS). O projeto de abrangência nacional é do Fórum das ONG/AIDS do Estado
de São Paulo (FOAPESP) em parceria com Organizações nas cinco regiões do país.

•

Já foram realizadas Capacitações Regionais em Brasília/DF (Centro Oeste); São
Paulo/SP (Sudeste); Porto Alegre/RS (Sul); Recife/PE (Nordeste); e a última será em
Belém/PA (Norte).

•

O objetivo é qualificar ativistas para incentivar a criação de frentes parlamentares de
enfrentamento às DST, HIV, aids e hepatites virais, e fortalecer a atuação de
representantes do movimento social nos conselhos de saúde.

•

Um plano de incidência estaduais e regional será definido ao final de cada o evento,
elaborado sobre as realidades locais, trazidas pelos participantes. “Esperamos
contribuir para o monitoramento e a ampliação das ações em saúde e direitos
humanos das pessoas vivendo com HIV e populações de maior vulnerabilidade ao
HIV, fortalecendo a mobilização comunitária e controle social no Brasil”, espera Jair
Brandão, coordenador regional do PAS.

•

O PAS é financiado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

IX Fórum UNGASS Aids Brasil
•

Nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, a GESTOS estará realizando na cidade de
Recife/PE o IX Fórum UNGASS Aids Brasil – “Desafios para Construção dos Novos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio (Agenda Pós-2015)”, com
patrocínio do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais/MS e apoio do UNAIDS.

•

O evento tem como objetivos: Avaliar a participação do Brasil no contexto da Agenda
Pós-2015 (e onde a Aids se insere/disputa neste contexto); Elaborar estratégias
coletivas para acompanhar, através da participação nos conselhos de saúde, do
diálogo com o executivo federal e com o legislativo, a participação do Brasil na
construção dos Novos Objetivos Sustentáveis do Milênio; Elaborar estratégias
coletivas para o monitoramento dos recursos disponibilizados à Política de Saúde e o

Informes dos Membros da CNAIDS
............................................................................................

que será destinado à Aids nas dimensões da prevenção e da assistência (via
discussões sobre Taxas sobre Transações Financeiras). 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.

Novas diretrizes para HIV/AIDS do o Ministério da Previdência Social
•

•

No dia 5 de junho, apos três anos de trabalhos do Grupo pela Vidda Niterói
(representado por Renato da Matta) em conjunto com o Ministério da
Previdência Social e o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, foram
publicadas as novas diretrizes para HIV/AIDS.
Isso representa um marco e um avanço nas pericias médicas de HIV/AIDS da
Previdência Social.

Seminário: “Assistência e Prevenção às DST/Aids e Hepatites Virais no Sistema”
prisional do estado de São Paulo”,
• A Comissão de DST/HIV/Aids e Hepatites Virais do Conselho Estadual de Saúde de São
Paulo realizou no dia 05 de Agosto de 2014 o seminário: “Assistência e Prevenção às
DST/Aids e Hepatites Virais no sistema prisional do estado de São Paulo”, que contou
com a participação da Coordenação Nacional de Saúde no Sistema Prisional – SISPE,
das Secretaria Estaduais da Administração Penitenciária e da Saude.

•

O evento abordou a questão da prevenção e da assistência da população privada de
liberdade no que se refere à sífilis, HIV/Aids, Hepatites B e C, e Tuberculose.

•

Está em fase de elaboração uma Nota Técnica a ser discutida na reunião do Pleno do
CES.

Seminário "Políticas de Adesão; Componentes de Prevenção”

2

•

Em outubro, será realizado o seminário "Políticas de Adesão; Componentes de
Prevenção" em São Paulo, organizado Fórum de Ong/AIDS de São Paulo, com
financiamento da Secretaria de Estado da Saúde.

•

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.
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Previdência Social e o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, foram
publicadas as novas diretrizes para HIV/AIDS.
Isso representa um marco e um avanço nas pericias médicas de HIV/AIDS da
Previdência Social.
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•

O evento abordou a questão da prevenção e da assistência da população privada de
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•

Está em fase de elaboração uma Nota Técnica a ser discutida na reunião do Pleno do
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(representado por Renato da Matta) em conjunto com o Ministério da
Previdência Social e o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, foram
publicadas as novas diretrizes para HIV/AIDS.
Isso representa um marco e um avanço nas pericias médicas de HIV/AIDS da
Previdência Social.

Seminário: “Assistência e Prevenção às DST/Aids e Hepatites Virais no Sistema”
prisional do estado de São Paulo”,
• A Comissão de DST/HIV/Aids e Hepatites Virais do Conselho Estadual de Saúde de São
Paulo realizou no dia 05 de Agosto de 2014 o seminário: “Assistência e Prevenção às
DST/Aids e Hepatites Virais no sistema prisional do estado de São Paulo”, que contou
com a participação da Coordenação Nacional de Saúde no Sistema Prisional – SISPE,
das Secretaria Estaduais da Administração Penitenciária e da Saude.

•

O evento abordou a questão da prevenção e da assistência da população privada de
liberdade no que se refere à sífilis, HIV/Aids, Hepatites B e C, e Tuberculose.

•

Está em fase de elaboração uma Nota Técnica a ser discutida na reunião do Pleno do
CES.

Seminário "Políticas de Adesão; Componentes de Prevenção”

2

•

Em outubro, será realizado o seminário "Políticas de Adesão; Componentes de
Prevenção" em São Paulo, organizado Fórum de Ong/AIDS de São Paulo, com
financiamento da Secretaria de Estado da Saúde.

•

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.
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Capacitações Regionais do Projeto Advocacy em Saúde (PAS)
•

Neste mês, estão sendo realizadas Capacitações Regionais do Projeto Advocacy em
Saúde (PAS). O projeto de abrangência nacional é do Fórum das ONG/AIDS do Estado
de São Paulo (FOAPESP) em parceria com Organizações nas cinco regiões do país.

•

Já foram realizadas Capacitações Regionais em Brasília/DF (Centro Oeste); São
Paulo/SP (Sudeste); Porto Alegre/RS (Sul); Recife/PE (Nordeste); e a última será em
Belém/PA (Norte).

•

O objetivo é qualificar ativistas para incentivar a criação de frentes parlamentares de
enfrentamento às DST, HIV, aids e hepatites virais, e fortalecer a atuação de
representantes do movimento social nos conselhos de saúde.

•

Um plano de incidência estaduais e regional será definido ao final de cada o evento,
elaborado sobre as realidades locais, trazidas pelos participantes. “Esperamos
contribuir para o monitoramento e a ampliação das ações em saúde e direitos
humanos das pessoas vivendo com HIV e populações de maior vulnerabilidade ao
HIV, fortalecendo a mobilização comunitária e controle social no Brasil”, espera Jair
Brandão, coordenador regional do PAS.

•

O PAS é financiado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

IX Fórum UNGASS Aids Brasil
•

Nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, a GESTOS estará realizando na cidade de
Recife/PE o IX Fórum UNGASS Aids Brasil – “Desafios para Construção dos Novos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio (Agenda Pós-2015)”, com
patrocínio do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais/MS e apoio do UNAIDS.

•

O evento tem como objetivos: Avaliar a participação do Brasil no contexto da Agenda
Pós-2015 (e onde a Aids se insere/disputa neste contexto); Elaborar estratégias
coletivas para acompanhar, através da participação nos conselhos de saúde, do
diálogo com o executivo federal e com o legislativo, a participação do Brasil na
construção dos Novos Objetivos Sustentáveis do Milênio; Elaborar estratégias
coletivas para o monitoramento dos recursos disponibilizados à Política de Saúde e o
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