Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS
Sede Administrativa: EPAH - Rua João Bernardo Vieira, 387 – Jardim Paris
São Paulo - SP. CEP. 05794-310
Fone: (11) 5842-5403 - E-mail: mopaids@gmail.com

Ata da Reunião Ordinária do MOPAIDS em 21 de fevereiro de 2018
A reunião foi realizada na sede do GIV situado a Rua Capitão Cavalcanti 145, Vila Mariana, São Paulo/SP. E
teve início as 14h00m.
Justificou ausência, Regina Pedrosa, Lúcia Gatti, Renata e Cristina da Costa Pardal.
A reunião teve início com a apresentação dos presentes, e após foi dado início as discussões das pautas do
dia:

1. Apresentação do Articulador do Projeto MOPAIDS e o Plano de Trabalho;
Araújo iniciou falando um pouco sobre o processo de contratação dessa pessoa, e da importância desse
profissional dentro do Projeto MOPAIDS, que fará a articulação com outros movimentos e instituições
para fomento da política de saúde integrada. Em seguida Filipe Vieira Pombo, tomou a palavra e
começou a apresentar o trabalho que está desenvolvendo. Falou dos contatos que teve com algumas
comissões, como na OAB, Secretaria de Direitos Humanos entre outras. Disse ter agendado horário, dia
22 de fevereiro, com a Secretaria de Direitos Humanos, para apresentar o Projeto do MOPAIDS e seus
objetivos. Disse que muitos dos contatos foram prejudicados por ser época do carnaval. Veloso disse
para não criar expectativas dos movimentos virem até o MOPAIDS, pensar que o importante é levar
informações para dentro desses movimentos, se preocuparem em montar o cronograma de trabalho,
agenda e discutir quais são as prioridades. Araújo e Américo parabenizaram Filipe pelos levantamentos
realizados em pouco tempo de trabalho. Américo disse que o MOPAIDS pode fazer ações pontuais com
todos os movimentos que o Filipe já contatou. Filipe elaborou um questionário para os membros do
MOPAIDS responderem, e enviarem para o e-mail mopaids@gmail.com. Com este questionário
respondido por todos (as) poderá ser traçado o perfil das comissões que se pretende criar. Veloso disse
que é preciso pensar, a coordenação do MOPAIDS, se pretendesse propor atividades (GT) ou
articulação política. Filipe fará um Plano de Trabalho e apresentará para os coordenadores do
MOPAIDS, na próxima reunião ordinária, será apresentado a todos (as).

2. Denuncia:
- Atendimento no Serviço – Rodrigo.
O MOPAIDS recebeu uma denúncia sobre violação de direitos do usuário no CTR/Aids. Araújo foi
autorizado a ler a carta denuncia, onde o usuário relata os fatos ocorridos, a qual foi enviada a
ouvidoria do Serviço e encaminhada para o MOPAIDS. Após a leitura foi debatido temas, como
privacidade do usuário, falta de ética dos profissionais de saúde do CRT, sigilo, falta de resposta
adequado por parte do CRT, e que essas são consequências da gestão administrativa do serviço.
Diante de todo exposto ficou deliberado que o MOPAIDS encaminhe uma carta a Diretoria e ao
Conselho Gestor do CRT cobrando uma posição sobre os fatos ocorridos.
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- SAE Líder II.
O MOPAIDS recebeu uma denúncia onde o usuário relata sobre fatos que vem ocorrendo no Serviço.
Este usuário já esteve no MOPAIADS denunciando sobre a demora do atendimento para começar o
tratamento do HIV+, relata que seu caso foi resolvido e que já está em tratamento a 03 meses., mas diz
que o acompanhamento perdeu de forma preocupante a qualidade. Relata que conversando com um
profissional do serviço, o mesmo diz que isso vem ocorrendo com vários pacientes pois os poucos médicos
que tem estão sobrecarregados e o pessoal reclama bastante por conta do atendimento.
Outra denúncia que chegou ao MOPAIDS foi de que prontuários de usuários do serviço estão sendo
manipulados por uma “voluntária”, quebrando totalmente o sigilo dos mesmos.
Diante dos fatos ocorridos, ficou deliberado que o MOPAIDS enviará uma carta a Gerente do SAE Líder II
solicitando a inclusão do MOPAIDS na pauta de reunião do Conselho Gestor. Américo ficou de socializar a
agenda das reuniões.

- Testagem e tratamento de sífilis no município de São Paulo - Rede de Jovens.
Recebemos um e-mail do Carlos Henrique, da Articulação Política da Rede de Jovens SP+, solicitando a
inclusão da situação epidêmica da Sífilis na cidade como uma das pautas da reunião. Como o assunto se
referia a atenção básica sobre o não cumprimento do protocolo clínico de sífilis em gestante, o MOPAIDS
incluiu prontamente a solicitação. Carlos Henrique relatou que receberam algumas reclamações esparsas
sobre a falta de testes rápidos de Sífilis e dificuldades para início de tratamento em algumas unidades, em
anexo ao e-mail, foi encaminhando ao MOPAIDS um texto que fala sobre as impressões de um estudante
de Saúde Pública sobre teste rápido na zona norte. Relata outra situação sobre dificuldades de tratamento,
onde houve um caso que ele mesmo, Carlos Henrique, acompanhou de uma gestante com Sífilis, alérgica a
Penicilina, que demorou quatro semanas para iniciar o tratamento (após a entrega de exame sem
diagnóstico dado por médica/o ou enfermeira/o) por total desinformação da UBS sobre o protocolo a ser
seguido para grávidas alérgicas.
Após os relatos, ficou acordado que Carlos Henrique envie duas cartas:
1ª a Secretaria de Saúde referente a responsabilidade da UBS no caso.
2ª ao Hospital das Clínicas
Após o envio dessas cartas o MOPAIDS solicitará posição sobre os fatos ao Ministério Público e a
Defensoria Pública, nessas solicitações o Programa Municipal estará copiado.

3. Tuberculose Coinfecção TB HIV, para o dia 24 de março, e Ações entre Redes e
Movimentos Sociais;
Américo fez uma ajuda de memória sobre ações que vem sendo realizadas ao até o momento. José Carlos
Veloso e Eri Ishimoto, ambos da Rede Paulista de Controle Social TB, falaram sobrea as ações colaborativas
para o dia internacional da tuberculose que acontecerá em 24 de março junto ao comitê estadual de
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controle da tuberculose. Convidaram os presentes a participarem do evento “Roda Viva”, a ser realizado no
dia 12 de abril, e contará com a participação da sociedade civil e redes de pessoas com HIV/Aids.
Veloso falou sobre o Dia Mundial da Tuberculose, informou que a Divisão de Tuberculose do Centro de
Vigilância Epidemiológica Prof. Alexandre Vranjac - CVE da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
realizará o evento em 20 de março de 2018, no Centro de Convenções Rebouças, Av. Rebouças, 600 , das 8
às 16 horas. As inscrições podem ser feitas por meio do link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=14764

4. Segundo Encontro para Conselheiros Gestores;
Américo e Araújo falaram sobre a importância de todos estarem ajudando na construção do segundo
Encontro de Conselheiros Gestores, que acontecerá em meados de abril ou maio.
Fizeram um convite aos presentes para quem gostaria de compor uma equipe pré organização do
Evento e chamar uma reunião de organização.

INFORMES:


Comissão Municipal de AIDS – PAM.
Araújo relatou que a 1ª reunião ordinária da Comissão Municipal de DST/AIDS aconteceu em 07 de
fevereiro. Disse ter coordenado a reunião, e que dentre vários temas abordados o principal foi a
PAM-Plano de Ação e Metas. Disse que a PAM já veio aprovada e não estava aberta para
discussões.
Araújo disse que foi aprovada uma reunião extraordinária, dia 07 de março às 10h, para discussão
de co-infecção HCV/HIV, com a participação dos Programas de Hepatites e HIV/Aids; e que na
reunião ordinária de abril, na primeira quarta-feira do mês, a discussão será sobre o Programa de
TB para uma apresentação de como está a situação da TB/HIV no Município de São Paulo.



Conferência Municipal de Saúde.
Patrícia fez um breve relato sobre as pré-conferências que ocorreram no final do ano, referente a
zona Leste.
A Conferência Municipal de Saúde será nos dias 09, 10 e 11 de março na UNINOVE/ Vergueiro.
Enviar propostas para Patrícia tentar colocar na Conferência.
Patrícia informou que ela e Regina Pedrosa irão participar da “1ª Conferência Nacional de Vigilância
em Saúde (CNVS)”, que acontecerá de 27 de fevereiro a 02 de março de 2018 em Brasília-DF, que
visa a construção de uma Política Nacional de Vigilância em Saúde, a manutenção de direitos
conquistados e a defesa de um SUS público e de qualidade para todos.
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GT OG/ONG.
Após o levantamento histórico deste GT, bem como a sua importância além de questões
relacionadas à licitação de projetos, os membros deliberaram pela solicitação de informações, por
parte do Programa, sobre a continuidade deste espaço político, considerado pelo MOPAIDS de
grande importância de articulação.
Será enviada uma carta ao Programa Municipal.



Boletim do MOPAIDS.
Araújo e Américo falaram sobre a construção do Boletim. Informaram que as maiorias dos artigos já
estão prontos para serem publicados, e que a Talita irá enviar este material para a coordenação
começar a diagramação. Faltam apenas alguns itens a serem fechados na próxima semana:
- Artigo do Mário Scheffer.
- Retorno da entrevista com Cristina Abbate.
- E perfil da Trans.
A estimativa é que no final do mês de março este material esteja pronto.



22ª Conferência Internacional de Aids – Amsterdã – Holanda.
Claudio falou sobre a Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá entre os dias 23 e 27 de
julho de 2018. Sugeriu que o MOPAIDS solicitasse uma bolsa para uma pessoa participar da
Conferência.
Será enviada uma carta ao Programa Municipal solicitando uma bolsa.



Articulação em Guarulhos junto ao Programa Municipal de DST/Aids.
Américo informa que esteve em reunião com algumas pessoas de Guarulhos, ativistas, conselheiros
de saúde e PVHA; solicitarão apoio para articular uma reunião junto ao Programa Municipal de
Guarulhos tendo como pauta solicitação de esclarecimentos sobre os recursos financeiros
destinados para a aids e sociedade civil. A reunião está prevista para o dia 21 de março em local e
horário a ser definido.
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Distribuição de Materiais.

O GIV distribuiu aos presentes um material sobre “Alguns dados sobre a situação da Hepatite C no
Brasil para Ativistas de HIV/AIDS”.

Margarete, Projeto Bem-Me-Quer, distribuiu aos presentes um “Guia Prevenção, Adesão e Direitos”.

DEMANDAS:
 Responder o questionário que o Filipe elaborou e enviar para o e-mail mopaids@gmail.com.
 Enviar uma carta a Diretoria e ao Conselho Gestor do CRT cobrando uma posição sobre os fatos
ocorridos na denuncia do Rodrigo.
 Enviar uma carta a Gerente do SAE Líder II solicitando a inclusão do MOPAIDS na pauta de reunião
do Conselho Gestor. Américo ficou de socializar a agenda das reuniões.
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 Referente atenção básica sobre o não cumprimento do protocolo clínico de sífilis em gestante, o
MOPAIDS solicitará posição sobre os fatos ao Ministério Público e a Defensoria Pública, nessas
solicitações o Programa Municipal estará copiado.
 Enviar propostas para Patrícia tentar colocar na Conferência Municipal de Saúde.
 GT OG/ONG – Enviar carta ao Programa sobre a continuidade desse espaço político.
 Compor uma equipe pré organização do Segundo Encontro de Conselheiros Gestores e chamar uma
reunião de organização.
 22ª Conferência Internacional de Aids – Solicitar apoio ao Programa Municipal.

A reunião foi encerrada às 17:30hs.
A próxima reunião será dia 21/03/2018, às 14hs, no GIV.
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