Informes do Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais/SVS
Reunião da Comissão de Articulação
com os Movimentos Sociais – CAMS
30 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 culminou com
evento oficial em Brasília, no dia
28 de julho, com a participação
do ministro.
• Entre as ações desenvolvidas
estão: campanha de massa com
distribuição de material, agenda
de trabalho para 2011/2012
(impressa e anexada a este
documento), 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, 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, e 436 pessoas
foram vacinadas. O evento
contou com a participação do
Ministro da Saúde, Alexandre
Padilha.
• 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.

......................................................... Informes do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Editais para a sociedade civil
1. 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 está na página
eletrônica do Departamento,
no campo “Organizações da
Sociedade Civil”, por meio
do link www.aids.gov.br/
organizacoes-da-sociedade-civil
2. Projetos para fortalecer
ações de promoção e defesa
dos Direitos Humanos
relacionados aos agravos de
DST/HIV/aids e hepatites virais
• 33 propostas de OSC foram
aprovadas.
• Público-alvo: pessoas vivendo
com HIV/aids (PVHA),  portadores
de hepatites virais e/ou
populações em situação de maior
vulnerabilidade ao HIV/aids/HV
• Para o fortalecimento das ações
de promoção e defesa dos
direitos humanos, a estratégia
definida foi o financiamento
de projetos com ações de
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atendimento e capacitação em
direitos humanos.
• O resultado está na página
eletrônica do Departamento,
no campo “Organizações da
Sociedade Civil”, por meio
do link www.aids.gov.br/
organizacoes-da-sociedade-civil
3. Vídeos de apoio à sociedade
civil para execução dos
projetos  
• São vídeos educativos que
têm a função de esclarecer as
recomendações dos editais e
facilitar o uso do recurso por
parte da sociedade civil.
• O primeiro vídeo produzido foi
para projetos de prevenção nas
paradas do Orgulho LGBT.
• Está disponível na página do
Departamento na internet,
no campo “Organizações da
Sociedade Civil”, por meio
do link www.aids.gov.br/
organizacoes-da-sociedade-civil
• Um segundo vídeo sobre as
ações de promoção e defesa dos
direitos humanos encontra-se
em produção. Em breve estará
disponível no mesmo espaço.
• Os dois vídeos iniciam uma série
educativa do Departamento que
irá contribuir para a qualificação
permanente dos atores
envolvidos com as DST, aids e HV.
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Capacitação para a sociedade civil em hepatites virais
Veja calendário proposto para
capacitações sobre controle e
mobilização social para ONG
hepatites e conselheiros de
saúde:
• 10 a 12/08/11 - Região Sul
- Curitiba/PR - capacitação
sobre controle e mobilização
social para ONG hepatites e
conselheiros de saúde. Já foi
realizada.

• 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.  

Distribuição de materiais informativos sobre
lipodistrofia
• Os materiais são: cartaz
“Lipodistrofia”, folder
“Síndrome Lipodistrófica em
HIV” (para médicos) e os três
volumes das cartilhas Dicas
Posithivas - “A importância
do tratamento contra a aids”,

“Alimentação Saudável” e
“Entendendo a lLipodistrofia”.
• A distribuição está sendo
finalizada. Receberão o kit: 720
SAE do país e 27 Fóruns de ONG/
Aids.

Próximo ENONG receberá representantes
da sociedade civil do Congo
• O evento será de 11 a 14 de
novembro, em Belém/PA.
• A vinda de quatro representantes
da Rede Nacional Positiva faz
parte de uma cooperação entre
o Brasil e o Congo.

• O objetivo é a troca de
experiências entre os
movimentos sociais dos dois
países.
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Insumos estratégicos – situação do abastecimento
Sorologias para hepatites A,
B, C e D – manuais (aquisições
suplementares aos testes
adquiridos pelos estados que
são enviados aos CTA)
• A rede de CTA que utiliza os kits
manuais encontra-se abastecida
para os principais marcadores.
• Novos processos de aquisição
estão em andamento.
Testes rápidos para hepatites
BeC
• A primeira parcela dos testes
para hepatite C foi entregue no
almoxarifado do Ministério da
Saúde, no dia 15 de agosto.
• A primeira parcela dos testes
para hepatite B está prevista
para ser entregue até a primeira
semana de setembro.
• A previsão de distribuição dos
testes rápidos para os estados é
setembro.
Quantificação da carga viral da
hepatite B - HBV
• A rede encontra-se com estoques
baixos.
• O processo de aquisição
encontra-se em fase final de
assinatura de contrato.
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• A empresa dispõe de 2.940
testes para pronta entrega. O
Departamento distribuirá esse
quantitativo para a rede, no
menor prazo possível.
• A previsão da entrega do
primeiro lote (6.200 testes) é até
o fim de setembro.
* Os demais insumos estratégicos para
HIV/aids e hepatites virais encontram-se
abastecidos

•

•

•

•

Medicamento para hepatite
viral - Entecavir 1,0mg
O processo de aquisição desse
produto encontra-se em fase de
assinatura de contrato.
Foi publicada portaria com a
inclusão desta apresentação
(1,0mg) no rol de medicamentos
do Ministério da Saúde
facilitando a adesão do paciente.
A empresa dispõe de 63.000
comprimidos para entrega
imediata. O Departamento
distribuirá esse quantitativo no
menor prazo possível.
A previsão de distribuição do
Entecavir 1,0mg nos estados é
para a primeira  quinzena de
setembro.
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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.

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.

II Suplemento às Recomendações para
Terapia Antirretroviral em Crianças e
Adolescentes Infectados pelo HIV
• Lançamento da versão eletrônica
em setembro.
• O suplemento revisa e atualiza
o manejo do tratamento
antirretroviral em crianças e
adolescentes, tanto da terapia
inicial como da falha terapêutica.
• Define o uso sequencial dos
novos medicamentos pediátricos:

fosamprenavir suspensão
oral; darunavir comprimidos
pediátricos, tipranavir cápsulas e
solução oral e ritonavir solução
oral.
• Os medicamentos serão
disponibilizados na rede, no
momento da publicação do
suplemento.
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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.
• Macronordeste – João Pessoa/PB
– 22 a 24 de agosto – Já ocorrida
• Macrossudeste – Vitória/ES – 06 e
07 de outubro

• Macrossul – Serra Gaúcha/RS – 18
a 21 de outubro
• Macrocentro-oeste – Mato
Grosso do Sul – 23 a 26 de
novembro
• Macronorte – a definir

Oficinas já agendadas de elaboração da
Programação Anual da Metas – PAM 2012
• Espírito Santo – 20 a 21 de
outubro
• Goiás – 30 de agosto a 2 de
setembro
• Mato Grosso do Sul – 17 a 21 de
outubro

• Paraná – 24 a 28 de outubro
• São Paulo –1 e 2 de setembro
• Tocantins – 22 e 23 de setembro

Portaria 3.252 que normatiza a execução de recursos
transferidos pelo bloco Vigilância em Saúde
• Nessa portaria estão os
financiamentos de piso fixo
de vigilância (PFVPS) e o piso
variável da vigilância e promoção
à saúde (PVVPS).
• Os incentivos da aids estão nesse
piso variável (PVVPS).
• A partir dessa portaria, os
incentivos para o enfrentamento
da aids passaram a ser três na
execução de recursos transferidos
pelo bloco Vigilância em
Saúde. Antes eram executados
via incentivo no âmbito do
Departamento.
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• Os incentivos podem ser
verificados na portaria, no artigo
38, itens D, E e F.
• Foram incluídos: casas de apoio
para adultos vivendo com HIV/
aids, fórmula infantil para as
crianças verticalmente expostas
ao HIV e incentivo no âmbito do
Programa Nacional de HIV/Aids e
outras DST.
• A portaria pode ser acessada no
seguinte endereço eletrônico:
www.aids.gov.br/incentivo
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Regulamentação da Lei 8080
• A lei tem o importante papel
de regulamentar a estrutura
organizacional do SUS, o
planejamento e a 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 conhecer

•

•
•
•

o 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.

Fique Sabendo no Rock in Rio
• A organização do evento cedeu
espaço para o Fique Sabendo.
• Ação: distribuição de
preservativos, informações sobre
hepatites virais e incentivo ao
teste de HIV.
• Públicos: jovens de forma geral
(público estimado em um 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 um
milhão de seguidores nas redes
sociais.
• Data do evento: 23 de setembro
a 2 de outubro.

Trabalhadores das centrais sindicais
como agentes de prevenção
• Profissionais das centrais sindicais
estão recebendo formação para
atuarem como multiplicadores
de prevenção em DST/HIV/aids,
nos seus locais de trabalho.
• A 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 ocorreu 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.
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Capacitações em Teste Rápido
• Em parceria com a Fiocruz/
Biomanguinhos, o Departamento
está realizando capacitações de
atualização para profissionais
multiplicadores em testagem
rápida 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 o aprimoramento
do teste rápido.
• 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
de cada U.F. e, entre agosto
e outubro, serão capacitados
mais 240 profissionais (nove
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.

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.

• 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:
informacoes@aids.gov.br
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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 responsável pelas diretrizes de tratamento das
hepatites virais, monitoramento laboratorial de hepatite C e B,
melhoria na rede de atenção, redução da transmissão vertical da
hepatite B, capacitações em atenção a portadores de HV.
Coordenação-Geral - Ronaldo Hallal
monaldo.hallal@aids.gov.br
Gerência - Marcelo Araújo de Freitas
marcelo.freitas@aids.gov.br
Direitos Humanos, Redução de Risco e Vulnerabilidade - DRV
Responsável por toda gestão da prevenção, diagnóstico precoce dos
agravos, redução de riscos e vulnerabilidade, promoção dos
direitos humanos e articulação com redes e movimentos sociais.
Coordenação-Geral – Ivo Brito
ivo@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
Sustentabilidade, Gestão e Cooperação - SGC
Coordenação responsável pelas áreas de planejamento,
financiamento, orçamento, gestão administrativa e financeira,
governança da tecnologia da informação e da rede logística de
medicamentos e insumos de laboratório para DST, aids e hepatites
virais.
Coordenação-Geral e Gerente 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
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Vigilância, Informação e Pesquisa - VIP
Responsável pela gestão do aprimoramento e desenvolvimento da
vigilância, informação, pesquisa, educação e comunicação em saúde.
Coordenação-Geral – Karen Bruck
karenbf@aids.gov.br
Gerência – Gerson Fernando   
gerson.pereira@aids.gov.br
Central de Monitoramento e Avaliação
Responsável pelo monitoramento e avaliação do desempenho para
o alcance dos objetivos, considerando o resultado para a sociedade.
Também faz a análise de dados e estudos que propiciem suporte às
decisões gerenciais.
Assessor-Responsável – Ana Roberta Pascom
ana.roberta@aids.gov.br
Assessoria Internacional
Responsável por estabelecer cooperações nacionais e internacionais
no campo das DST, HIV/aids e hepatites virais
Assessor-Responsável – Cíntia de Freitas
cintia.freitas@aids.gov.br
Assessoria Jurídica
Responsável pela consultoria e assessoramento jurídico do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
Assessor-Responsável – Graziela Macedo
graziela.macedo@aids.gov.br
Mais informações:
informações@aids.gov.br
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