
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMAIDS-2014

Realizada em 19 de agosto de 2014
Horário: 9:30hs
Local: CRT/Santos

  Presentes:
COCERT-SMS – Regina Lacerda
COCERT-SMS – Silvana Rossi Nogueira
SEDUC-Santos – Vera Lúcia C. Contrim
Pastoral AIDS – Lucilia V. Fonseca
Saúde da Criança -SMS-Santos – Célia Cristna F. L. Machado
SECRAIDS-SMS – Neide Gravato da Silva
GAPA-Santos – Carla Bobbio
SECRAIDS-SMS- Conselho Gestor – Rosane Aparecida M. Alves
SEVIEP-Santos  - Claudia R. Camargo
SEVIEP-Santos  - Camila M. Pezzot
SPREDIN-SMS – Mônica Lobarinhas
ACAUSA-Santos – Hortência M. S. Benete
ACAUSA-Santos – Luis Fanton
SECASA-SMS – Fabiano de Abreu Moreira
COMULHER-Cons.Santos – Elza Pereira Santos
COMULHER-Coord.Santos – Diná Ferreira Oliveira
SECRAIDS-Vigilância-SMS – Alcino A.C. Golegã
SECRAIDS-SMS – Marcos Caseiro
SPREDIN-SMS –Agente de Prevenção e paciente – Mônica dos Santos Moura
SENIC-SMS – Káta Noronha
SENIC-SMS – Rosemary Carvalho
Colaboradora – Luci Freitas

Regina Lacerda coordenadora de DST/AIDS/Hepaites, propôs a retomada das
atvidades da COMAIDS, fez uma apresentação do organograma operacional da
coordenação, reforçando a importância da artculação com OSC. Apresentou as novas
propostas do Programa e da importância dessas ações serem guiadas pelos dados
epidemiológicos. Dentre elas destacou: a importância de integrar diferentes frentes do
Programa e a inserção do mesmo comos demais serviços de saúde; criar e fortalecer os
canais permanentes de comunicação com os profssionais e a sociedade civil. Para
facilitar o entendimento da situação epidemiológica atual o Sr. Alcino Golegã-
responsável pelo núvcleo de vigilância da coordenação, apresentou os dados
epidemiológicos e a situação da AIDS – 35 milhões no mundo – 2,1 milhões de crianças
- América Latna 1,6 milhões – Brasil, 2% dos pacientes do mundo e 2% de novas



infecções – 47% dos casos de AIDS na América Latna – 33% dos óbitos na América
Latna – Brasil, 718.000 mil casos em óbito. Pacientes SECRAIDS – 2012 a 15/08/2014 =
639 prontuários. A seguir cada chefe de seção atualizou os partcipantes sobre cada
um dos serviços ligados a coordenação. A assistente Social Rosemary da SENIC,
apresentou a proposta de ampliação do serviço infantl para um Centro de Infectologia
da Criança que passará a atender crianças com outras patologias, incluindo síflis
congênita e Tuberculose. Falou também disponibilização e oferecimento do Implanon,
para mulheres, soropositvas, usuárias de crack e outras drogas, mulheres em situação
de vulnerabilidade social como as moradoras de rua. A Assistente Social Neide
Gravato, chefa da SECRAIDS, informou sobre a junção do ambulatório de hepattes,
atendendo a deliberação da pré-conferência de saúde realizada no CRT, o anseio da
equipe e gestão da atenção básica, acolhimento, segmento, diagnóstco e
tratamento.Informou que o serviço atende pessoas de Santos e que todos os casos são
acolhidos, não existndo repressão de demanda no serviço, os casos de outros
municípios são orientados e agendados no município de  residência. O Psicólogo
Fabiano de Abreu Moreira-SECASA, apresentou que atualmente o serviço disponibiliza
15 vagas, com a média de 60 pacientes ano, média de 57 dias de internação.
Atualmente a maioria  é dependente de sistemas complexos de acompanhamento, em
estado grave, necessitando de cuidados especiais, a SECASA tem também a proposta
de reinserção familiar. A Pedagoga Mônica Lobarinhas chefe de seção em substtuição,
SPREDIN, apresentou novas propostas para os adolescentes reforçando a  necessidade
de apresentar novas metodologias de prevenção e para os adolescentes inclui
alternatvas virtuais e multmidia, além das tradicionais intervenções nas escolas
municipais. Relata o início do trabalho com portuários de 12 a 15 de setembro com
teste de fuido oral. Trabalho com mulheres, 3ª idade, RD/UD, TS/GLBTT. Estão
ampliando a capacitação dos agentes de prevenção. Esclarece sobre o CTA, que está
oferecendo teste rápido só pela manhã, por enquanto. O teste convencional é sempre
oferecido e o fuido oral vai ser aplicado a partr de setembro. Pretende-se  ter uma
nova estratégia de CTA móvel com ações externas que estmulem de forma direta a
população a realizar o teste. Houve uma ampliação do oferecimento do preservatvo
masculino e feminino. Após várias perguuntas realizadas pelos partcipantes foi
proposto a eleição de um  01 representante da sociedade civil para a vice coordenação
da COMAIDS. Foi eleita por unanimidade a Sra. Hortência M. Soares Benete ,
representante de ACAUSA, que será vice-presidente da COMAIDS. Fica deliberado
reuniões bimestrais, próxima reunião dia 14/10/2014 às 9h30. Em assuntos gerais:
proposta de levar as discussões da COMAIDS para demais Conselhos. Regina Lacerda
traz proposta de fechar a unidade às 18h para preservar a segurança dos funcionários
no local. Rosane do Conselho Gestor do SECRAIDS, traz a informação que fez consultas
a alguns usuários e ninguém se opôs ao fechamento às 18h. Regina Lacerda informou
que estão negociando a discussão sobre disponibilização dos preservatvos nas escolas
municipais e estaduais e que a proposta já foi aprovada no CMDCA e pelo Secretário



da Saúde de Santos. Mônica Lobarinhas informa que já houve uma iniciatva em 2011,
porém não avançou. A ideia agora é ter uma normatva para garantr o oferecimento,
como próximos passos será agendada  uma reunião com Juiz da Infância/Juventude e
com a Secretaria da Educação. Lucilia Fonseca da Pastoral da AIDS, refere que no
trabalho educatvo não distribui preservatvos, porém orienta onde pode ser adquirido
o mesmo. Colocou que a Pastoral esteve em um Seminário de Incidência Polítca e
solicita ler a carta do encontro da Pastoral da AIDS (08 a 10 de agosto de 2014), onde
reafrma as ações de garanta de direitos, acesso a diagnóstco precoce, capacitação da
rede básica e transparência no uso de recursos. Foi proposto a criação de um Conselho
Empresarial para o desenvolvimento de ações de prevenção no âmbito das Empresas.
Sendo só, foi agradecido a presnça e partcipação de todos, eu Neide Gravato da Silva,
redigi a presente ata. Santos, 20/08/2014.


