INFORMES DO
MOVIMENTO SOCIAL
Reunião dos Representantes da CAMS e do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
19 de julho de 2013
Capacitação através do Projeto de Assessoria Jurídica
•

Data: Julho de 2013, em Boa Vista

Histórico e objetivo: O Grupo DiveRRsidade Sexual irá realizar uma capacitação para
o público LGBT e PVHA , através do projeto de assessoria jurídica financiado pelo
Ministério da Saúde por meio do Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais.
Mais informações:
Sebastião Diniz Neto. Telefone (95) 9138 7216, dinizbv@hotmail.com
Dia Mundial de Hepatites Virais
•

Data: 28 de julho de 2013

•

Local: Porto Alegre/RS

Agenda: Esquina democrática das 10.00 h as 14.00 h. Distribuição de folders e
preservativos e orientações sobre as hepatites virais.
Santa casa de misericórdia de Porto Alegre das 9.00h as 12.00h nos ambulatórios.
Distribuição de folders e orientações sobre as HV.
Semana Farroupilha 2013

•

Data: 01 a 20/09/2013

•

Local: Porto Alegre/ RS, Parque Harmonia

Histórico e Objetivo: Conscientizar a população sobre os perigos e as maneiras
de prevenção às hepatites virais, principalmente B e C. Os voluntários estarão a
disposição para esclarecer duvidas e dar orientações sobre a doença bem como
buscar tratamento.
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Na semana Farroupilha também fizemos um trabalho de conscientização sobre a
doação de órgãos e transplantes, contamos com apoio do Piquete Chimango durante
os vinte dias que ficamos no parque Harmonia.
Maiores informações: Kramer (51) 8496.8112 astraf@astraf.org.br

Informes AIGA

Ações dos Grupos afiliados da “ALIANÇA INDEPENDENTE DOS GRUPOS DE APOIO –
AIGA - Aliança Brasileira pelos Direitos Humanos e o Controle Social nas Hepatites”
em 2013.
Histórico e objetivo:
o Denúncia e solicitação de providencias imediatas sobre a falta de Filgastrina
após proibição da ANVISA da compra de forma centralizada no MS –
09/01/2013.
o Denúncia do não cumprimento do compromisso firmado pelo Dr. Dirceu
Greco em Oficio de 21/10/2011 confirmando que até o final desse ano os
medicamentos destinados ao tratamento das hepatites deixariam a lista de
"ESPECIALIZADOS" e passariam a integrar a lista de medicamentos
"ESTRATÉGICOS" facilitando a distribuição e principalmente a dispensação –
21/01/2013.
o Relatório anual sobre o número de tratamentos de hepatites realizados no
SUS no ano de 2012 – 22/01/2013.
o Representando as hepatites participamos do lançamento da Campanha "A
vida é melhor sem AIDS. Proteja-se, use sempre camisinha" no Rio de
Janeiro. 31/01/2013.
o Participação na "International Experience Exchange for Patient Organisations
2013" em Zurique, Suíça, evento que congrega organizações de pacientes de
diversas doenças de 30 países para troca de experiências e discutir ações de
Advocacy – 03/03/2013.
o Participação na Reunião do Comitê Técnico assessor para Controle das
Hepatites Virais – MS em 06/03/2013.
o Participação no XIV Encontro da Sociedade Brasileira de Profissionais em
Pesquisa Clínica "O que esperar da Pesquisa Clínica no Brasil" – 17/03/2013
o Participação na Reunião do Departamento DST/AIDS/Hepatites para
desenhar as campanhas do ministério nas hepatites para os meses de
maio/junho e julho – 05/04/2013.
o Participação no II WORKSHOP DE HEPATITES VIRAIS DO INSTITUTO DE
INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS - GRUPO DE HEPATITES VIRAIS – 12/04/2013
o Participação no EASL - The International Liver Congress 2013 em Amsterdam,
Holanda em 24/04/2013.
o 11º campanha do Dia Internacional da Hepatite no mês de maio.

2

Informes do Movimento Social
............................................................................................

o Por iniciativa da AIGA - Aliança Brasileira pelos Direitos Humanos e o Controle
Social nas Hepatites, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro ficou iluminado de
vermelho e amarelo nos dias 18 e 19 de maio em comemoração a 11º
campanha do Dia Internacional da Hepatite.
o AIGA forma em Manaus a ONG "Yura-NÁ - Liga amazonense de apoio ao
portador de hepatite e controle social", uma ONG com o objetivo de garantir
e incentivar o controle social das ações de saúde dos povos indígenas do
Amazonas – 06/05/2013.
o Participação no XVII Workshop Internacional de Hepatites Virais de
Pernambuco e VI Simpósio de Transplante Hepático e Hipertensão Porta Brasil/ Inglaterra – 03/05/2013.
o Realização do projeto 'Bola Começa com B e Campeonato Começa com C'
testou durante o primeiro semestre os operários que estão construindo os
doze estádios que vão sediar o Mundial de 2014. Mais de 20.000 testes
rápidos de hepatite C realizados.
o Participação no Hepatologia do Milênio 2013 - XVI Simpósio Internacional de
Terapêutica em Hepatite Viral e 1° Monotemático de Hepatotoxicidade da
Sociedade Brasileira de Hepatologia – 10/05/2013.
o Participação na cidade de Panamá no curso de Advocacy A VOZ DO PACIENTE
EM AÇÃO da Fundació Josep Laporte - Universitat Autònoma de Barcelona –
04/06/2013.
o Participação como membro ativo do Comitê Permanente de Revisão do Rol
de Procedimentos da ANS.
o Redação e elaboração do MANIFESTO DE APOIO AO MINISTRO DA SAÚDE por
entender que o movimento social das hepatites deve ter o compromisso
social e ético de efetuar o controle social nas hepatites – 11/06/2013.
o Participação nas Nações Unidas (Rádio ONU) em New York em entrevista
sobre o Projeto de testagem da hepatite C "Bola Começa com B e
Campeonato Começa Com C" ganhando destaque internacional –
17/06/2013.
o Participação em New York do lançamento do Fundo Mundial da Hepatite,
iniciativa da ABPH, membro associado da AIGA – 18/07/2013.
o Audiência com o Dr. Jarbas Barbosa para propor ações nas hepatites quando
assumir a nova direção do Departamento DST/AIDS/Hepatites – 26/06/2013
o Em todos os Estados, foram desenvolvidas pelas ONGs de Hepatites ligadas à
AIGA, ações de prevenção e testagem das Hepatites B e C durante o mês de
maio.
o Campanha Municipal Educativa e diagnóstico precoce de Hepatite C na
Maturidade em São José do Rio Preto - 15 de maio a 15 de junho de 2013.
Atingiu 300.000 pessoas.
o Participação da reunião de implantação da Rede de IP para HCV em São José do Rio
Preto – SP, Hospital de Ensino e Ambulatório Municipal de Hepatites Virais de Rio
Preto – 04 de junho de 2013.

o Participação na "International Experience Exchange for Patient Organisations
2013" em Zurique, Suíça, evento que congrega organizações de pacientes de
diversas doenças de 30 países para troca de experiências e discutir ações de
Advocacy – 03/03/2013 .
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o O Grupo ARACVIDA - Araçatuba´SP, realizou durante o mês de maio,
campanha de prevenção das hepatites em evento religioso que atingiu cerca
de 3000 pessoas. Foram distribuídos 2000 panfletos sobre hepatites virais.
Foram ainda realizadas quatro palestras em escolas públicas de ensino
médio, para cerca de 500 alunos.
o No aniversário do Grupo "Flor da Idade", (04/05) que congrega cerca de 200
associados da terceira idade, foi exibido um vídeo sobre as hepatites virais, e
palestra sobre prevenção e tratamento da doença.
Mais informações:
Faustina Amorin da Silva, Representante do Movimento das Hepatites Virais
na CAMS- AIGA
famorin@ig.com.br
www.aigabrasil.org
Informes ABORDA

•

Data: Julho de 2013, em Boa Vista

Histórico e objetivo: A associação Brasileira de Redução de Danos (ABORDA) informa
que nos meses de maio e junho acompanhou as capacitação do Projeto de Rede da
AREDACRE com o título de Reduzindo os Danos na Amazônia onde estamos com
parceria na execução de consultoria para o trabalho de campo e articulação política
nos 3 estados (Acre, Amazonas e Roraima).
Uma ação inédita prevista no decorrer do projeto é o levantamento de violações de
Direitos Humanos contra usuários de drogas. De acordo com os redutores são
constantes atitudes de violência e desrespeito tanto por parte de agentes do estado
principalmente nas áreas de segurança e saúde. “Mesmo sabendo que isto acontece
os dados não são sistematizados, pois não são registrados, pretendemos ter maior
visibilidade a este respeito e notificar os sistemas de Direitos Humanos existentes
tanto nacionalmente como em âmbitos internacionais”, explica Domiciano Siqueira,
presidente da Associação Brasileira de Redução de Danos (ABORDA).
Nos meses de julho, Agosto e setembro cada estado vai trabalhar a sensibilização
dos serviços que serão ofertados para a demanda do território feito pelos redutores
de danos. Para isto foi feito um planejamento com movimentos sociais, gestão e
outras instituição para pactuar ações com intuito de resultados significativos através
de indicadores, acompanhados de um instrumento de monitoramento. O projeto
tem duração de 2 anos.
o Será realizado na cidade de Boa Vista – RR nos dias 9, 10 e 11 VI ENCONTRO
NORTE DE REDUÇÃO DE DANOS- ENORD e X ENCONTRO NACIONAL DA
ABORDA com um pré-evento de 3 oficinas com os seguintes temas: I Advocacy em Redução de Danos; II – Rede de Atenção e Redução de Danos;
III – Campo em Redução de Danos.
Mais informações:
prdacre@uol.com.br
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