
 

 

Ausências justificadas:  

 Presentes: Américo, Claudio, Lucia, Fernanda Peres, Marta McBritton, Veloso, Alexandre, Marcel, Aline, Eliane, Sergio, Isabel, Renata (Anima), 

Vanessa, Fernanda, Welton Gabriel, Herica, Talita, Aline Rocha (Casa Ser), Patrícia e Lucrécia. 

Pontos de Pauta: 

1. Conferência Livre de Saúde 
2. Genotipagem/ HIV-Hepatite - Cláudio 
3. Audiência Pública - Patrícia e Veloso   
4. Devolutiva sobre coleta de dados das PVHA - Renata 
5. Devolutivas CE/IST-Aids - Veloso Patrícia 
6. Comissão de ODS (Sec.  Meio Ambiente) 
7. Parada 2021 - LGBTQIA+ 
8. Recesso fim de ano 23/12/2020 a 10/01/2020 

 
 Informes: 

 
Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

1 Genotipagem/ HIV-Hepatite • Claudio e Américo alertam para que todos fiquem atentos a questão 
da falta de medicamentos, insumos e testes de genotipagem que 
não estão acontecendo inclusive;  

• Relatam que o Ministério da Saúde tem enviado estoques para 30 
dias somente, como é feito para outros Estados; 

• Os pregões estão sendo realizados “muito em cima da hora” e 
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estamos correndo riscos de desabastecimento; 

• Claudio orienta para que qualquer situação de anormalidade, que 
seja comunicado ao departamento jurídico do GIV para dessa forma, 
acionarem rapidamente a Defensoria Pública; 

2 Conferência Livre de Saúde 
 

• O Conselho Municipal de Saúde realizará em abril de 2021 a 
Conferencia Livre de Saúde; 

• O referido conselho dará suporte a aqueles que queiram propor 
atividades anteriores a conferencia, assim como estabelecerá regras 
para validação dessas atividades; 

• Américo relata dificuldades em engajar pessoas para tais atividades 
em anos anteriores, Claudio concorda e, Patrícia sugere que se 
utilize uma das reuniões do MOPAIDS para que se tire propostas a 
serem levadas a Conferencia. Tal sugestão foi acatada. 

Patrícia 

3 Devolutiva sobre coleta de dados das PVHA 
– Renata/ Veloso 
 

• Devolutiva das Atividades realizadas pela força tarefa:  

a) Reorganização do questionário em forma de pesquisa/enquete para 
que empresa especializada faça aplicação assim como foi feito pelo 
MS na pesquisa nacional. 

b) Para isso haverá que: ou escrever um pequeno projeto solicitando 
financiamento para custas, ou ainda solicitar junto a algum 
financiador (AHF por exemplo), que custeie o inquérito. Américo irá 
verificar viabilidade de financiamento. 

c) Deve ficar claro que é só um inquérito e não carece rigor cientifico, 
para que não haja necessidade de submissão ao CEP. 

 

4 Devolutiva em relação a Audiência Pública  
 

• Infelizmente, por conta de erro do pessoal da Câmara, muitas 
autoridades e instituições que deveriam ter sido convidadas não 
receberam convites, com isso fez se uma grande lacuna pela falta do 
preenchimento do espaço de fala das pastas da assistência primaria, 
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da educação e do serviço social/ direitos humanos; 

• Foi relevante a forma com que os condutores da AP, citaram o 
MOPAIDS como instituto atuante no controle social; 

• Foi ressaltada a importância de se manter serviços de HIV/ AIDS e TB 
sob a égide da administração direta, fazer chamamentos para 
concursos públicos com vistas a repor essa mão de obra; 

• Fez se urgência na questão da implantação da Frente Parlamentar 
logo no início da próxima gestão; 

• Visto as ausências, Américo propõe fazermos outro chamamento 
ressaltando a importância de todos, mais ações, interesse publico e 
integração entre as pastas. Expectativa de previsão para nova 
audiência – abril. 

5 Articulações UBS/ Smads - convidada: Sra. 
Aline Rocha/ CASA SER; 
 

• Foi ressaltada a necessidade de aproximação com a Casa Ser, 
objetivando o fortalecimento de questões relacionadas a mulheres, 
Hiv/Aids, prevenção de IST; 

• Aline fala sobre o trabalho de formiguinha feito junto a população, 
para que a mesma acesse informações e dessa forma possa se 
estabelecer vínculos e o acompanhamento da mesma, possa ser 
realizado. 

• Relata que a ideia é estar perto e deixar a todos com o máximo de 
informações. 

• A Casa Ser, utiliza como serviço de referencia o SAE Líder 2 e relata 
que a interlocução é sempre muito boa, rápida e tranquila.  

• A equipe da Casa Ser de reúne semanalmente para alinhamentos e é 
composta por gerente, enfermeiros (que são responsáveis técnicos), 
técnicos de enfermagem, ginecologista, assistente social, psicólogos 
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e farmacêuticos. Não tem endocrinologista. 

• A Casa Ser também faz atenção básica no acompanhamento a casas 
de prostituição, trata questões de hormonização sem burocracia, 
assim como já está preparada para fazer Pep e Prep. 

• Olham os seres humanos com olhar de empatia e equidade. 

• MOPAIDS se disponibiliza e ressalta intenção de estreitar laços. 

 
6 Devolutivas CE/IST-Aids - Veloso Patrícia 

 
• Patrícia informa que processo da FURBS foi encerrada na ALESP, 

porem temos que “aproveitar” melhor a Furb; 

• Relatou que no interior, houve falta de insumos (testes rápidos), 
visto só ter havido a distribuição de autotestes; 

• Veloso relata que gestão tem falado muito em aplicação da “tele 
saúde”, mas o questionamento que surge é: “o que é a tele saúde”, 
visto que há que se considerar entre outras coisas que muitos 
usuários não terem acesso à tecnologia necessária para acesso a 
esse tipo de tratamento; 

• Foi colocada também a que a Unaids apresentou os resultados da 
pesquisa sobre discriminação.  

• O desafio agora é juntar todos os resultados das pesquisas 
apresentadas e consolidá-los.  

• Neide propõe que se faça uma reunião temática para discutir todos 
os dados nacionais apurados pelas pesquisas; 

Todos os 
presentes 

7 Parada LGBTQIA+ de 2021, trazendo o tema 
HIV; 
 

• O tema da Parada 2021 está definido e será realizada em junho ou 
setembro; 

• Américo solicita que colegiado contribua com slogan e proposições 

Américo 



 

de atividades a ser executadas no decorrer do próximo ano 

 
Informes: 
 
Item  Instituição  Informação  
1 Mopaids • Américo coloca que será feito recesso entre os dias 23/12/2020 a 10/01/2021; 

• Solicita também que divulguem que MOPAIDS está recrutando agentes de prevenção e 
vinculação; 

2 Barong • Marta comunica que Barong não suspenderá atividades e poderá ser acessado caso haja 
necessidade 

3 Sífilis não • Neide comunica que o Projeto está acabando e que não existe ainda respostas sobre 
continuidade do mesmo. Agradeceu as parcerias efetuadas e colocou-se a disposição. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 17/02/2021 Pauta: A ser definida Início: 15h00m Fim: 17h00m Local:  virtual 

 


