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 18 de julho de 2018
A reunião foi realizada na sede do GIV situado a Rua Capitão Cavalcanti 145, Vila Mariana, São Paulo/SP,
com início as 14h00m.
Justificaram ausência: Fernanda (Barong), Mariana (é de Lei), Talita (Agência AIDS) e Margarete (Bem-MeQuer).
Araújo iniciou a reunião apresentando o estudante francês Timothé. Ele enviou e-mail ao MOPAIDS
solicitando informações sobrea as políticas de AIDS no Brasil. O Araújo o convidou para estar participando
da reunião ordinária.
Timothé estuda design no Brasil, e que está fazendo Mestrado com a L’Ecole de Design de Nantes (França) e o
Mackenzie (Sao Paulo). Para o seu TCC, escolheu trabalhar sobre a problemática da população alvo do HIV no
Brasil. Gostaria de entender os problemas, nossa posição sobre o tema, e quais são nossas ações. Disse que essas
informações ajudariam muito a entender sobre essa população alvo. Araújo colocou as pessoas presentes para esclarecer
as dúvidas que poderiam surgir durante e após a reunião.

Após a apresentação Araújo perguntou quem possuía informes e passou em seguida para as pautas do dia.

1. Informes da articulação política (Filipe).
Filipe e Claudio relataram sobre a reunião no Núcleo de Discriminação da Defensoria Pública, que
aconteceu no dia 17 de julho. Foram discutidas ações coletivas que poderemos encaminhar em relação a
contratação de médicos para os serviços de IST/AIDS.
O defensor público (Dr. Erick) orientou que o MOPAIDS fizesse um levantamento junto às coordenadorias
regionais de saúde e supervisões técnicas de saúde do município, para a disponibilização de informações a
respeitos dos serviços de IST/AIDS no município. Dessa forma, o MOPAIDS solicitará que enviem
informações de cada SAE DST/AIDS e CTA referentes aos anos de 2014 a 2017: número de funcionários em
cada ano; número de pacientes matriculados por ano; número de testes rápidos para sífilis e HIV realizados
em cada ano; número total de atendimentos realizados em cada ano; número total de casos de Hepatite C
notificados em cada ano; e número de pessoas que passaram em acompanhamento de PEP desde do ano
em que o insumo passou a ser fornecido em determinados serviços.
Após a coleta desses dados, será montado um processo para entrar com a ação desta demanda
(contratação de médicos).
Filipe disse que não conseguiu agendar reunião com a regional leste, pois estão em fase de mudança da
coordenação.
Sobre a Câmara Municipal, Felipe disse que está em recesso, mas terá audiência em agosto.
Sobre a população negra, Filipe disse que os grupos existentes são muito fragmentados, que é difícil achar
apenas uma pessoa que represente este grupo como um todo.
Claudio disse que cada Movimento é livre para seguir seus objetivos, que o importante é conseguirmos
uma parceria com eles.
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Araújo falou sobre o Fórum de Patologias, disse que estão passando por uma crise, está muito defasado,
sem a participação das pessoas e fragilizados.
Felipe dissertou um pouco sobre o processo de criação de uma rede nacional de Farmacogenética no Brasil,
e a importância para as pessoas vivendo com HIV/AIDS.

2. Mudança na Secretaria de Saúde no Município de São Paulo;
Araújo disse que foram retirados do Gabinete todos (as) que trabalhavam com o Secretário anterior, e que
no momento foi apenas nomeado o Secretário Adjunto, e que a secretaria está reorganizando os Conselhos
Gestores.
Araújo sugeriu que convidasse o Secretário Municipal de Saúde para participar de uma reunião do
MOPAIDS e Américo sugeriu enviar uma carta com a situação da saúde.
Cláudio sugeriu aguardarmos acabar o mês de julho e observarmos como a câmara vai se organizar.
Foi colocado em votação as sugestões dadas, e ficou deliberado que o MOPAIDS aguardará até o final de
julho para tomarmos uma posição.

3. III Encontro de Conselheiros Gestores;
Araújo sugeriu aos presentes, para otimizar melhor o tempo de cada um, que o III Encontro de
Conselheiros Gestores do seguimento usuários e a Reunião ordinária do MOPAIDS fossem no mesmo dia,
sendo o Encontro na parte da manhã, e após o almoço faríamos a reunião ordinária. A data sugerida foi dia
22/11/2018, e seria realizado no Dan Inn Hotel. Os presentes concordaram com o proposto e ficou desta
maneira fechada esta data. Araújo disse que o Encontro será voltado para um balanço dos Encontros
anteriores, “onde estávamos”, “onde estamos” e “até onde podemos ir”. Será também a oportunidade de
inserirmos nas reuniões do MOPAIDS os participantes deste Encontro.
Nos próximos dias o Encontro será socializado pelo Whatapp, desta maneira acreditamos que será mais
fácil a comunicação com os usuários dos serviços.

4. Colóquio;
Araújo disse que no dia 30 de agosto, o MOPAIDS realizará um Colóquio para 60 pessoas. O tema central é
Vulnerabilidades e Respostas em seus eixos temáticos: Populações Chave, Mobilização Social, Saberes e
Práticas de Atenção à Saúde.
A mesa de abertura será composta pelo Programa Municipal de DST/Aids e o Mopaids. Serão duas mesas
de discussão no período da manhã e duas mesas a tarde, os temas serão:
- “A cidade como ela é” – Participação das seis Coordenadorias Regionais de Saúde e o Programa Municipal
de DST/Aids;
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- “São Paulo e a Carta de Paris na Luta Contra a Aids” – Prevenção, Assistência e UNAIDS;
- “Vulnerabilidades e Respostas (Pesquisa HSH e População LGBTI+)” – Mário Scheffer, UNIFESP – DIAHV;
- “Impressões de Amsterdã - Conferência Internacional de Aids”;
Serão feitas as cartas convites e divulgação. As inscrições serão feitas pelo site do MOPAIDS.

5. Conferência Internacional de AIDS – Amsterdã;
Araújo perguntou sobre as pessoas que irão para a Conferência Internacional e em quais atividades se
inscreveram para participar, desta forma poderiam cobrir um número maior de participação em cada
espaço pois, acontecem várias discussões ao mesmo tempo. Claudio falou as que iria participar e disse que
estaria levando materiais do GIV. Araújo disse que levará uma faixa em nome do MOPAIDS para participar
das manifestações.

6. Rede de Tuberculose;
Veloso falou sobre o Edital para apresentação de Projetos voltado para ações de tuberculose, ele se
encerrará no dia 23/07/2018, e será aprovado até 02 Projetos no valor de R$ 40.000,00 para 12 meses de
execução. Disse que para participar da concorrência a ONG precisa ter título de Utilidade Pública Estadual,
que é um dificultador. Américo disse que pretende apresentar um projeto, porém, está aguardando
retorno da ANIMA para utilização do CNPJ deles. Cláudio vai verificar pelo GIV.
Veloso disse que apesar do valor ser baixo, seria muito importante as ONGs apresentarem propostas,
porque se isso não ocorrer não terão justificativas para aumentar esse valor no próximo ano. Veloso se
disponibilizou a ajudar a escrever o Projeto para quem estiver interessado.
Veloso disse que tem proposta de fechar a Rede de Tuberculoso juridicamente, mas as ações continuariam.
Manter o CNPJ aberto está gerando muitas despesas, disse que terão uma assembleia na sexta-feira
(20/07) para decidirem o que será feito. Disse que de qualquer forma continuaram a usar a sala do
Instituto Clemente Ferreira.

INFORMES:
 Claudio e Filipe estiveram no GT da segunda reunião da PREP. Apresentação de um material gráfico,
uma cartilha de bolso, Carué trabalhou no material; foi falado sobre a pesquisa da PREP injetável e
discussão da divulgação da PREP e PEP. A divulgação será feita por todas as mídias, como Metrô,
CPTM, ônibus, etc..
 Claudio esteve presente no seminário do Projeto Bem-me-quer sobre Avanços e Desafios na
Resposta à HCV no Brasil - “Rumo a 2030”. Contou com pessoas da França e Portugal.
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 Matheus (Grupo Pela Vidda SP) disse que o grupo completará 29 anos de atividades. Serão
realizadas várias atividades, uma dela é a “ IX Cinema Mostra Aids”, vai enviar a Programação para
divulgação.
Disse que está ocorrendo mudanças na composição da diretoria com a saída da Yroko da
presidência, quem representa a diretoria até 2019 é Renato Matias.
 Filipe relatou sobre as reuniões com as Coordenadorias Regionais de Saúde:
CRS Centro - Reunião realizada em 28/06/2018 – Representaram o MOPAIDS Claudio e Filipe.
Os serviços municipais de IST/AIDS da região central são SAE Campos Elíseos e CTA Henfil.
CRS com 18 agentes de prevenção e pretende chegar a 30 (projetos plantão jovem e cidadania arcoíris).
SAE: 10 mil pessoas cadastradas; salas degradadas; falta de funcionários, especialmente AGPP;
consulta com dentista demorando 4/5 meses; sem banheiro (só o de deficiente está funcionando,
mas fica fechado); fornecimento de PREP para maiores de 15 anos; falta testagem de sífilis, hepatite
e HIV (PPD é encaminhado para o Instituto Clemente Ferreira); 300 testes rápidos por mês; PEP sem
protocolo.
CTA: 3 psicólogos (só aconselhamento); teste rápido das 8h às 16h30m (1200 testes rápidos por
mês); teste laboratoriais vão até as 18h.
No SAE havia o programa “braços abertos” que acabou.
Consultório na rua tem problema de horário e, por isso, a CRS não consegue fazer a testagem mais
tarde.
A falta de RH (AGPP) só pode ser resolvida por concurso público promovido pela Secretaria de
Gestão.
Estão sendo feitas capacitações para melhorar a linguagem/comunicação de pares e de
trabalhadores. Foram discutidas formas de melhorar a vinculação ao serviço e a adesão através
disso (principalmente no que tange a linguagem entre pares e discussão sobre sexualidade com
sensibilização dos profissionais dos serviços).
Tanto coordenador, quanto as gerentes dos serviços e supervisão se dispuseram a estar sempre
marcando reuniões periódicas para conversar. Também confirmaram a possibilidade de enviar por
email as informações sobre o CTA e o SAE.
CRS Sudeste - Reunião realizada em 03/07/2018
A região conta com 6 serviços de IST: SAE Cecil (Marina); SAE Vila Prudente (Márcia); CR Penha
(Ângela); SAE Betinho (Ana); SAE Ipiranga (Maria Célia); CTA Mooca (Edna).
A gestora Maria Cecília do SAE Ipiranga informou que de 4 infectologistas, só ficará com 1. A
unidade está sem assistente social e sem psicólogo. A unidade está com 2 mil pacientes
matriculados e um total de 27 funcionários. A farmácia da unidade atende a população em geral,
sendo 50% da unidade e 50% de fora. 2 agentes de prevenção do programa elas por elas 30% dos
pacientes são da região do Ipiranga e 70% de outras regiões ou municípios. A unidade oferece PPD
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para toda a supervisão do Ipiranga. 150/180 testes rápidos para HIV por dia. Em acompanhamento:
500 pacientes com outras IST, 300 usuários de PEP e 30 crianças.
Quanto ao SAE Betinho, foi dito que há um projeto da AHF que está ajudando a suprir a falta de
profissionais, pois na parte da manhã o enfermeiro local faz os atendimentos e na parte da tarde é
o enfermeiro da AHF que está realizando. Há um problema de infra-estrutura, pois a parte da
espera está descoberta e há um muro nos fundos do imóvel que está caído e não há verba
específica de alvenaria para conserto, deixando a unidade sem segurança.
População de rua de algumas regiões, principalmente da Mooca, através da vinculação entre SAE
Vila Prudente e Consultório na Rua vão começar a ser atendidos com o fornecimento de
antirretroviral e acompanhamento.
A região da Mooca/Aricanduva está sem assistência em IST/AIDS (é a única Supervisão Técnica do
município que não possui serviço especializado), somente conta com o CTA Mooca que está dentro
de uma UBS, longe de Aricanduva e conta com 5 agentes de prevenção, 1 médica, 2 enfermeiras, 1
GVP. Equipe de consultório na rua (medico, enfermeiro, auxiliar, agentes de campo etc) estão com
unidades no Bras, Belém, Pari e Mooca. Vila Prudente tem quase 500 mil habitantes e tem que
atender sua região e a região da Mooca/Aricanduva (que conta com aproximadamente 612 mil
habitantes).
O SAE Vila Prudente enfrenta dificuldades, mas está conseguindo atender todas as pessoas, porém,
enfrentando problemas na Mooca e falta de profissionais. Havia dois projetos na unidade (“Tudo de
Bom” e “Elas por Elas”), sendo que o “Tudo de Bom” vai para o CTA Henfil e a unidade já está
procurando por novos agentes. A farmácia da unidade é compartilhada com a Rede Hora Certa. O
serviço é um dos únicos em São Paulo que faz preenchimento facial de lipodistrofia (é o único da
região sudeste). Os agentes de prevenção do serviço também fazem mapeamento e capacitação de
outros serviços de saúde. O serviço não tem portas fechadas, mas observando que os pacientes
podem fazer tratamento na sua região, as funcionárias conversam com o paciente e vêem a
possibilidade de encaminhamento.
CR Penha é um dos melhores serviços de São Paulo, está dentro de um complexo e não conta com
nenhuma dificuldade. A região da penha tem aproximadamente 500 mil habitantes. O CR faz entre
500 e 600 testes rápidos por mês e atende a população carcerária do CDP de Belém e 40% das
demandas da Mooca. O CR não tem nutricionista, estão utilizando o da rede Hora Certa. O conselho
gestor é de todo complexo, não apenas do CR. O que não falta de profissionais, falta de espaço na
unidade. Quanto ao SAE Betinho (primeiro serviço especializado de IST/AIDS de São Paulo), foi dito
que há um projeto da AHF que está ajudando a suprir a falta de profissionais. Américo sugeriu que
convidar a AHF para estar apresentando a ONG em ua reunião ordinária do MOPAIDS. Américo fará
o convite.
SAE Cecil está quase fechando as portas em função da incapacidade dos funcionários atenderem a
demanda, pois há grande defict de profissionais (lembrando que o serviço já fechou as portas em
2016). A coleta de exames está sendo feita em uma sala dividida com outros serviços do complexo,
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por isso, a sala de coleta só é disponível nas 3ª e 5ª feiras. A farmácia do SAE atende todo o
complexo, faltando medicação com frequência. Celso e as gestoras das unidades se
comprometeram a ajudar o MOPAIDS a conseguir informações e manter sempre a articulação,
podendo marcar outra reunião posteriormente.
CRS Sul – Reunião realizada em 12/07/2018
Filipe e Araújo representando o MOPAIDS, junto com Marco Aurélio e Rosana Marques. Durante a
reunião, não foram apresentados dados sobre os serviços de IST/AIDS. Os presentes na reunião por
parte do governo não estavam preparados para conversar com profundidade sobre o assunto. Filipe
e Araújo passaram grande parte do tempo fornecendo informações básicas sobre os serviços
(principais problemas da testagem, do diagnóstico, do estigma e do tratamento; diferenças entre
CTA e SAE; situações observadas pelo MOPAIDS em relação ao município como um todo e em
relação a certos serviços da região sul; etc). A coordenação discutiu sobre prevenção e a reunião
terminou com o compromisso do coordenador de fazer uma gestão mais transparente e
democrática que a anterior, podendo o MOPAIDS contar com próximas reuniões e fornecimento de
informações para a promoção da saúde.
CRS Leste – Zuleica (Assessora de IST) informou que a reunião poderá acontecer entre os dias 12 e
13 de agosto de 2018, mas está aguardando resposta da secretaria “autorizando” que a reunião
seja feita.
CRS Norte – Os dados enviados pelo CTA Pirituba mostram que o serviço não fornecia PEP até este
ano. Houve uma pequena queda no número total de funcionário. Ao mesmo tempo, houve um
grande aumento nos números totais de atendimentos. O número de pacientes matriculados
também aumentou no decorrer dos anos de 2014 a 2017.
CRS Oeste – Ainda não foi feita reunião. A Sra. Karina da coordenadoria pediu que enviássemos
email novamente explicando como gostaríamos que fosse a reunião e para qual finalidade. Enviou o
email e está aguardando resposta.
*Filipe fará um relatório detalhado sobre as reuniões realizadas.
DEMANDAS:
 Américo – Convidar a AHF para apresentar a ONG em uma reunião ordinária do MOPAIDS.
 Filipe fará o Relatório das reuniões realizadas nas Coordenadorias Regionais de Saúde.
 Socializar o III Encontro de Conselheiros Gestores Segmento Usuários.
 Fazer carta para os Convidados do Colóquio e fazer divulgação do Evento.

A reunião foi encerrada às 16:50hs.
A próxima reunião será dia 22/08/2018, às 14hs, no Dan Inn Planalto.
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