
Ata de Reunião COMAIDS 

Aos quinze dias do mês de agosto de 2013,reuniram-se na sede do CRT os membros 

da COMAIDS para debater sobre a Programação de Ações e Metas para o Programa de 

DST/AIDS e Hepatites para o ano de 2014.Regina apresenta retomada da COMAIDS e da 

proposta de elaboração do PAM de AIDS e das Hepatites. Apresenta pauta da reunião.

- Aspectos Epidemiológicos a ser apresentado pelo Dr. Alcino;

- Critérios para elaboração das PAM’s;

Em relação a prevenção foi  discutido a necessidade de Intervenção nas escolas.  Foi  

explicado  por  Silvana  que  existem  ações  de  prevenção  –  Projeto PESCA.Discutido 

necessidade de novas ideias  para  chamar  atenção do adolescente. Djaci  discute  que 

Santos  é uma cidade ambulante  com muitas  pessoas que vem de fora  é  importante 

trabalhar a visibilidade dos portadores.

A pastoral apresenta a dificuldade de falar sobre AIDS na comunidade, banalização da 

AIDS  na  população geral.Alcino  apresenta  os  dados  e  se  discutiu  os  dados,  a 

estabilização da epidemia num patamar alto, o município ainda não apresenta registro de 

queda de notificação de casos, continua com registro de um caso novo por dia.

Regina apresenta orientações para elaboração do PAM. Discute-se a necessidade de 

utilização de novas mídias – UNAIDS coloca a necessidade de diminuição do uso de 

papel, força das redes sociais.

Apresenta o Decreto 7508/2011 (regula estrutura organizativa do SUS) a necessidade de 

um planejamento Integrado – AIDS no SUS. Informa a possibilidade de acessar o site do 

MS www.aids.gov.br  /incentivo   , para monitorar a PAM.

Ressalta que os recursos da PAM vem de um financiamento que o Brasil faz um plano de 

empréstimo do Banco Mundial – tem juros e taxa de permanência.Toda sociedade deve 

monitorar a destinação e o desempenho da programação. A mesma é dividida em quatro 

áreas  de  atuação:  Promoção,  Prevenção  e  Proteção,  Diagnóstico,  Tratamento  e 

Assistência, Gestão, Desenvolvimento e Interface com ONG.

Apresenta 12 eixos prioritários para elaboração do PAM.

DJACI coloca a necessidade de garantir apoio psicológico na Casa de Apoio. Melhoria da 

qualidade da assistência oferecida na casa de Apoio.Traz a necessidade de ampliar a 

participação  da  sociedade  civil;  Lideranças  enfraquecidas;  trabalhar  visibilidade  dos 

portadores; experiência internacional de teatro utilizando pessoas vivendo com HIV que 

se  mostram;  Inclusão  dos  clubes  de  Servir  –  Rotary,  Lions,  Maçonaria.  Rotary  já 

participou da prevenção com adolescentes e atualmente estão trabalhando com HPV.

Dificuldades da gestão e governança em Santos pela indefinição de um coordenador.

https://www.webmail.santos.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=x6YSmYO-jEySmNdMMCb3ClNfpkkC9tAItv8wT3dKMm5og50nJq0tibrQqTzimdzxuOKbhbVkAMg.&URL=http%3A%2F%2Fwww.aids.gov.br%2Fincentivo
https://www.webmail.santos.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=x6YSmYO-jEySmNdMMCb3ClNfpkkC9tAItv8wT3dKMm5og50nJq0tibrQqTzimdzxuOKbhbVkAMg.&URL=http%3A%2F%2Fwww.aids.gov.br%2Fincentivo


Necessidade de 01 analise de situação e de respostas.

Àcacia apresenta PAM  Hepatites  e  Silvana,  que  compõe  a  equipe  da  Hepatite,  e 

o SAE.Hepatites com a inclusão de novos medicamentos. Segundo Ministério da Saúde, 

os dados do BE estão subdimensionados, os estudos apresentam 1,5% da população 

com Hepatite.

Acácia informa que no SAE de hepatites no CS Martins Fontes temos:

-  375  pacientes  matriculados;-  193  em  acompanhamento;-  045  em  tratamento;-  087 

segmento;- 022 com RVS;- 028 faltosos. A PAM de hepatites tem – 7 metas – 53 ações 

que devem incluir a rede de atenção básica e especializada.

Foi  discutida  pelos  presentes  a  dificuldade de  gastos,  burocracia,  falta  de  verbas de 

pronto  pagamento  para  manutenção  das  unidades.  Criar  estratégias  para  garantir  o  

desempenho financeiro das metas estabelecidas.

Deliberou-se que os representantes irão discutir  propostas para as PAM de 2014 com 

seus pares e trarão para uma reunião extraordinária que ocorrerá no próximo dia 30 ás 

9:00 na sede do CRT. Nada mais tendo a acrescentar eu Neide Gravato redigi a presente 

ata.


