MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids
ATA DE REUNIÃO
Convocado por – AMERICO Coordenação – AMERICO

Data: 16/09/2020

Ausências justificadas: Claudio - GIV (AUSENCIA JUSTIFICADA)
Presentes: Américo, Eduardo Barbosa, Isabel Balla, Talita Martins, Neide Gravato, Marivaldo, Jorge Eduardo, Renata (Anima), Alexandre, Patrícia,
Ariana , Lucia Gatti, Andrea, Herica, Veloso, Marcia Renata, André Pascoal, Walter Mastelaro, Albert, Lucrécia, Marcel dos Reis, Eliane Camara, Izabel Silva,
Fabio Isidoro, Pierre Freitas, Matuzza Sankofa, Dayana Dias Carneiro, Vanessa Sodré, Alisson Barreto
Pontos de Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Outubro Verde, mês de combate a Sífilis Congênita;
Pessoas com HIV vivendo em Situação de Rua;
Devolutiva: Reunião ABONG;
Mapeamento de Serviços AIDS;
Reunião com MP;
Posicionamento em relação a posse de Eduardo Pazzuelo (MS);
Programa Mínimo de Governo

Informes:
Item

Pauta
Descrição/Problema

Encaminhamentos
• Américo dá Boas Vindas e comunica Pauta já com a presença dos convidados;
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Outubro Verde, mês
de combate a Sífilis
Congênita;

Objetivos e Metodologias apresentados, cujos intuitos são:
• Sensibilizar os (as) ativistas usuários (as) e suas redes sociais sobre a SC
• Estimular a comunidade sexualmente ativa para testagem de sífilis nos serviços de oferta de teste

Responsável
Todos
Neide
Gravatto

• Apoiar as unidades na promoção de atividades de prevenção, diagnostico, tratamento e educação
continuada sobre sífilis congênita
Principais
Questionamentos e
Considerações
efetuadas pelo
Coletivo.

• Patrícia faz considerações e questiona binômio Sífilis x Pandemia (impactos);
• Américo mostra-se preocupado com ações de comprometimento na divulgação, testagem e de
formação em geral para capacitação;
• Neide ressalta a necessidade de provocação para busca de conhecimento;
• Eduardo compromete-se a divulgar material via mídias do CRD e Pela Vidda;

Todos os
Presentes

• Américo questiona se houve participação da Sociedade Civil na produção de peças publicitarias;
Neide informa que sobre isso o que existe é uma proposta em fase de elaboração que ainda vai ao
CNS com intuito de comtemplar Todas as populações de forma que por ser mídias, as mesmas
poderão ser adaptadas dando condições de produção de material direcionado. Haverá apoio em
diferentes suportes e níveis a fim de atender necessidades. MOPAIDS irá intensificar nas mídias
questões relacionadas a Sífilis
• Renata parabeniza e ressalta necessidade de unir esforços para enfrentar a concorrência com o
Outubro Rosa e também legitimar o Outubro Verde;
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Pessoas com HIV
vivendo em Situação
de Rua;

• Desde maio de 2020, 25 equipes (cada equipe 2 enfermeiros/ piorem de difícil capacitação por ser
bastante complexa e, muitas vezes os mesmos desistirem qdo inseridos no território); possuem
equipes até as 24hs atuando na zona Sul e equipes ate as 22hs atuando no centro,
• Relatou que há diferenças quando se trata de pessoas vivendo em situação de rua e em abandono
pois com essas é mais complicado porque querem morrer;
• Relatou terem forte parceria com Centros de Referencia;

Principais
Questionamentos e
Considerações
efetuados pelo
Coletivo.

• Neide parabeniza e fala sobre a necessidade de achar crianças perdidas no território, indivíduos
com sífilis adquirida e conter a proliferação;
• Américo questiona como se dá o trabalho da equipe com LGTBI e como se dá o diálogo com o
programa municipal de saúde (se é só por meio de SAEs);
• Marivaldo responde que há a capacitação e cuidados especiais para a contratação de profissionais
que efetuarão o atendimento a pop. LGTBI (incluindo a contratação de prof. LGTB), e atualmente

Marivaldo

as equipes participam dos movimentos sociais, afim de terem a melhor compreensão sobre
atuação nos territórios;
• Eduardo questiona sobre linha de cuidados, principalmente em relação a questões ligadas a HIV;
como está sendo efetuado o atendimento na região do Glicério;
• Marivaldo responde que existem estratégias especificas, porem tem que ter ponto para
dispensação diária;
• Matuzza aborda sobre a importância de parcerias da pop. Trans se perceberem inseridos no serviço
e se compromete (É de Lei) a direcionar pessoas para testagem de Sífilis;
• Américo ressalta a importância da comunidade Trans na ocupação de espaços;
• Eduardo sugere que equipes trabalhem junto a SAEs para atualização na chegada ao serviço,
facilitação da dispensação e interlocução com pop. LGBT; também fala sobre dificuldades de
locomoção;
• Marivaldo relata que há deslocamento da equipe para acompanhamento na retirada de
medicamentos;
• Patrícia questiona sobre sigilo de diagnostico, e Marivaldo relata que essa questão fica a cargo de
especialistas;
• Raphaella sugere que “Consultório na Rua” fortaleça vínculos com serviços;
• Matuzza lembra sobre a questão dos problemas causados pela falta de respeito ao nome social,
dificultando a continuidade da prestação de serviços;
• Daiana questiona sobre atendimento que hoje é realizado no CRT, se há possibilidade de ser
acompanhada pela equipe. Marivaldo diz que sim;
• Américo questiona como recebem diagnostico, como é a 1 consulta e como é o tratamento.
Questiona tbem se o Consultório na Rua tem relação com casas de apoio.
• Marivaldo responde que as pessoas já esperam pelo diagnostico, que 10% resistem ao tratamento
principalmente quando o parceiro não tem conhecimento do diagnostico; só conhecem e tem
contato com a Casa florescer;

• Américo sugere aproximação; ressalta tbem a importância da utilização de insumos de prevenção e
do trabalho continuo de informação; vai verificar relação com casas de apoio para aprofundar
discussões com outras pastas e esferas;
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Devolutiva: Reunião
ABONG

• Elaboração de Cartilha para outras ONG ligadas a ABONG, contendo assuntos pertinentes a nossa
população;
• Realização de Seminário para explanação do assunto junto as outras ONG, sem data definida ainda;
• Formação para Capacitação de Recursos;
• Presentes compõe grupos de trabalho;
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Mapeamento
Serviço

do

• Américo e Renata relatam que por hora temos somente 80 devolutivas e que esse numero é
insuficiente para produção de material consistente;
• Reforçados pedidos de engajamento para busca de respostas aos representantes presentes do
PBMQ, GIV, Koinonia, CRD, IVN;
• 1º de dezembro é data limite para entrega de estudo ao PMS;
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Reunião com MP

• Américo faz Breve Relato sobre pontuações efetuadas por Mario, PMS e posicionamento do
Promotor Público;
• Ressaltada a importância do EFETIVO ACOMPANHAMENTO deste processo por parte das ONG que
solicitaram acompanhar os desdobramentos, para que não se perca força e nem argumentos;
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Posicionamento em
relação a posse de
Eduardo
Pazzuelo
(MS)

• Américo questiona se coletivo já pensou nos desdobramentos dessa posse, se e como deveremos
nos posicionar;

Programa Mínimo
de Governo

• Américo informa que já está pronto e enviará a todos;

• Eduardo e Veloso irão discutir internamente em seus espaços e apresentarão posicionamento na
próxima reunião;

• Patrícia estará visitando gabinetes, protocolando entrega, assim como estará providenciando envio
aos candidatos;

Todos os
Presentes

Informes:
Item
1

Instituição
CRD

Informação
• Eduardo:
comunica que atividades de agentes estão retomando inclusive atividades nas ruas (centro
e entorno) e que farão informes de camisinha e gel lubrificante. Farão também
levantamento de insumos de prevenção.
CRD abrirá portas em OUTUBRO;
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Movimento TB

• Veloso:
informa que o Movimento TB está fazendo levantamento de impactos em políticas HIV/
Aids x COVID;
Aniversario da Rede Paulista – 2 lives comemorativas;
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IVN

• Patrícia:
relata que profissionais do Emilio Ribas estão preocupados com a manutenção/devolução
dos leitos destinados a HIV/Aids que foram destinados a Covid durante a pandemia;
Necessidade de apoio a manutenção da FURP – encaminhamentos para Conselho
Municipal;
Articulação com UBS sobre treinamento de Prep e PEP
• Américo:
PAM – pedido de ajuda por parte do PMS para elaboração de Plano Anual de Metas:
Foi sugerido:

1º momento: chamada para apresentação de resultados;
2º momento: constituição de GTs;
3º momento: consolidação das propostas efetuadas por Gts;
NOTA: é de extrema importância que isso seja feito antes do final do ano.

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 21/10/2020

Pauta:

Início: 15h00m

Fim: 17h00m

Local: Virtual

