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EDITAIS PÚBLICOS
OFICINA PARA HARMONIZAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS





A oficina ocorreu nos dias 21 e 22 de janeiro, na cidade de Brasília.
O objetivo do encontro foi a adequação dos 16 projetos aprovados aos
objetivos do edital e às prioridades da instituição para ações de prevenção
das DST, HIV/aids e hepatites virais, entre as populações em situação de
maior vulnerabilidade.
Para maiores informações sobre os resultados desse encontro, entre em
contato pelo dhrv@aids.gov.br.

PROCESSO LICITATÓRIO 03/2012: CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS
PARA FORTALECER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
RELACIONADOS À EPIDEMIA DE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.


Foram selecionados 48 projetos de organizações da sociedade civil no edital e
firmado instrumentos jurídicos com 46 instituições.



Para maiores informações sobre esse processo licitatório, entre em contato
pelo dhrv@aids.gov.br.

PROCESSO LICITATÓRIO 05/2012: EDITAL PARA SELEÇÃO DE SUBPROJETOS
PARA EVENTOS.


Foi prorrogada para hoje (25/01) a data limite para postagem das propostas
para o processo licitatório. Com a prorrogação, outras datas das etapas da
seleção também foram prorrogadas:
o Divulgação das propostas selecionadas: 21 de fevereiro.
o Limite para recebimento dos recursos: 26 de fevereiro.
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o Divulgação do resultado do julgamento dos recursos: 28 de fevereiro.
o Divulgação da lista final da seleção técnica: 1º de março.
o Data limite para postagem de documentos: 12 de março.
PROCESSO LICITATÓRIO 06/2012: EDITAL PARA SELEÇÃO DE SUBPROJETOS
COM AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS E DE
PROMOÇÃO À SAÚDE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ORGULHO LGBT


Foi prorrogada para hoje (25/01) a data limite para postagem das propostas
para o processo licitatório. Com a prorrogação, outras datas das etapas da
seleção também foram prorrogadas:
o Divulgação das propostas selecionadas: 15 de fevereiro.
o Limite para recebimento dos recursos: 20 de fevereiro.
o Divulgação do resultado do julgamento dos recursos: 22 de fevereiro.
o Divulgação da lista final da seleção técnica: 25 de fevereiro.

o Data limite para postagem de documentos: 12 de
março.
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL
VISIBILIDADES TRAVESTI E TRANSEXUAL
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Na manhã do dia 28 de janeiro, no Auditório Emílio Ribas, o Ministro
Alexandre Padilha presidirá uma audiência com o movimento social de
travestis e transexuais para tratar de políticas inclusivas de saúde para essa
população, como o Cartão SUS com o nome social.



Nessa mesma cerimônia, serão lançados materiais de comunicação sobre o
Disque 100 (usado para denúncias de violação de direitos humanos), uma
parceria do órgão com a Secretaria de Direitos Humanos.



Essa é uma ação articulada entre o Departamento de Apoio à Gestão
Participativa e o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, em resposta
às reinvindicações do movimento social de Travestis e Transexuais.



Na noite do dia 28 de janeiro, no Sebinho Livraria, Café e Bistrô, Brasília, DF,
ocorrerá uma atividade cultural, a partir das 19 horas, com a apresentação
das travestis Renata Peron, Angela Lecrery, Keyla Simpson, entre outras.
Nesse evento, promovido pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
em parceria com a ONG AnavTrans, estarão presentes representantes do
movimento de travestis, mulheres transexuais, gestores locais, além da
população geral.
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OFICINA DE COMUNICAÇÃO PARA MULHERES PROSTITUTAS







A oficina para produção de conteúdos em comunicação em saúde para
mulheres prostitutas será realizada entre os dias 11 e 14 de março, na cidade
João Pessoa (PB).
Essa oficina é uma parceria do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
com os movimentos sociais, pesquisadores e demais setores governamentais.
O principal objetivo dessa atividade é subsidiar a criação de materiais de
comunicação para o enfretamento das vulnerabilidades, no campo da saúde,
vivenciadas por prostitutas, corroborando com o fim das violências e
preconceitos, o que é fundamental na garantia e promoção dos direitos
humanos.
Para maiores informações sobre os resultados dessa oficina, entre em
contato pelo dhrv@aids.gov.br.

CUIDADOS EM HIV/AIDS

INCOPORAÇÃO DE NOVO ANTIRRETROVIRAL




O maraviroque está em fase de ratificação de inexigibilidade de licitação.
A previsão para assinatura do contrato é a segunda quinzena de fevereiro.
A distribuição para a rede deve ocorrer até fim de abril.

CARGA VIRAL PARA HIV



Em processo de implantação da nova metodologia (em tempo real).
Previsão de implantação e treinamento para rede até final de abril.

TRANSMISSÃO VERTICAL



Está em construção o Plano Operacional para Redução da Transmissão
Vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B (2013-2015).
Também estão sendo definidos os indicadores para monitoramento no Brasil.

EXAME DE GENOTIPAGEM





Teve início a rede de laboratório dos novos alvos para genotipagem.
O exame dará suporte à indicação do maraviroque.
A rede estará preparada a realização desse exame, a partir de março.
Portaria para o diagnóstico do HTLV, credenciamento e habilitação dos
laboratórios da RENAGENO têm previsão de publicação para abril.
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COINFECÇÃO TB/HIV
RECOMENDAÇÕES PARA O MANEJO DA COINFECÇÃO TB-HIV EM SERVIÇOS DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV




A publicação foi uma criação do Departamento de DST, Aids e Hepatites
Virais em parceria com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose
(PNCT).
Questionário (formulário online) com o intuito de identificar a rede de
coinfecção TB-HIV estará disponível nos SAE, e permitirá a análise de três
indicadores da OMS em relação à coinfecção:
o Estabelecer e fortalecer mecanismos para a oferta integrada de
serviços de TB/HIV.
o Reduzir a carga de TB entre PVHA e iniciar precocemente o
tratamento antirretroviral.
o Reduzir a carga de HIV entre os pacientes com diagnóstico confirmado
ou presuntivo de TB.

CUIDADOS EM HEPATITES VIRAIS

NOVOS MEDICAMENTOS PARA HEPATITE C



Encontra-se em processo final para assinatura o contrato para aquisição do
telaprevir e do boceprevir.
Medicamentos têm sua chegada à rede de saúde prevista para primeira
quinzena de março.

CARGA VIRAL PARA HEPATITE C



Processo de implantação da rede se iniciou em janeiro.
A previsão para implantação e treinamento da rede está para o fim de abril.

GENOTIPAGEM PARA HEPATITE C
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Está prevista para o final de janeiro a homologação do pregão para
fornecimento dos exames.
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INCORPORAÇÃO DOS IP



250 médicos, de todo o país, foram capacitados no manejo da hepatite C
utilizando os IP.
Entre março e abril, acontecerá a capacitação para profissionais da equipe
multidisciplinar em saúde dos serviços que atendem portadores de HCV nas
cinco regiões do país, para preparação da rede visando à introdução dos
inibidores de protease no SUS.

REDE DE ATENÇÃO EM HEPATITES VIRAIS



Aconteceu no dia 23 de janeiro, a Reunião Nacional para Organização da
Rede de Atenção às Hepatites Virais.
Acontecerá no dia 6 de março uma reunião com os membros do Comitê de
Hepatites Virais para elencar as ações prioritárias para os agravos nesse ano.

GESTÃO ESTRATÉGICA

GRUPO DE TRABALHO PARA RELATÓRIOS INTERNACIONAIS




Foi formado, nesse mês de janeiro, um grupo de trabalho com técnicos do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais para a elaboração de relatórios
internacionais.
Entre os relatórios previstos para esse ano, destacam-se dois de meio-termo:
sobre a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita
(OPAS/UNICEF) e sobre a Declaração Política em HIV e Aids (GARP –
UNAIDS/OMS/UNICEF).

QUALIAIDS: SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE







É uma pesquisa dirigida aos gerentes e equipes de saúde dos serviços, com o
objetivo de melhor a qualidade de assistência.
Foi aplicada em 2010, com a participação de 659 ambulatórios do país (92,6%
do número total).
Os resultados da terceira avaliação foram publicados em 2012, e o relatório
pode ser encontrado em www.aids.gov.br/publicacao/2012/qualiaids.
As oficinas para melhoria da qualidade da atenção às PVHA estão sendo
agendadas de acordo com a disponibilidade de cada UF, e acontecerão
durante todo esse ano.
No fim de março, deverá ser lançado edital para pesquisa de avaliação da
qualidade dos serviços especializados que atendem PVHA, do ponto de vista
do usuário do SUS.
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PORTARIA DE SERVIÇOS DEFINE MODALIDADES DOS SERVIÇOS EM
DST/VIH/AIDS
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No dia 17 de janeiro, foi publicada a Portaria Conjunta que define as
modalidades dos serviços de atenção às DST/HIV/aids.
Essa Portaria Conjunta trata da alteração na tabela de serviço especializado
no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), no
qual o serviço 106 trata de Serviços de Atenção à DST/HIV/aids:
o I. Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)
o II. Serviço de Atenção Especializada (SAE)
o III. Centro de Referência e Treinamento (CRT)
o IV. Assistência Domiciliar Terapêutica em Aids (ADT)
o V. Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM)
Essa publicação colabora no processo de institucionalização dos serviços que
já existem, de modo a melhorar suas identificações e articulações na RAS
(Rede de Atenção à Saúde).
PDF com a publicação na íntegra pode ser localizada em
www.aids.gov.br/pagina/publicacoes
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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-Geral: Marcelo Freitas (marcelo.freitas@aids.gov.br)
Gerência: Juliana Uesono (juliana.uesono@aids.gov.br)
DIREITOS HUMANOS, REDUÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE – DRV
Coordenação-Geral (interina): 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-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 (interino): Gerson Pereira (gerson.pereira@aids.gov.br)
CENTRAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Assessora Responsável: Myllene Muller (myllenem@aids.gov.br)
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