
Reunião Mopaids 

 

Aconteceu no dia 30 de outubro de 2019 a reunião do mopaids realizada na biblioteca 

monteiro lobato situado à rua general Jardim, 485 – Vila Buarque.  

35 participantes presentes entre eles sociedade civil, representantes do programa 

municipal de DST/AIDS, SASF, CREAS, CRAS, Centro de Referência e Diversidade (CRD) 

Bom Par e a Casa Florescer. 

PAUTAS 

● Devolutiva do congresso brasileiro de Prevenção 

● Programação de ações e metas (PAM) 

● Saúde e Serviço de Assistência Social 

 

Devolutiva do congresso brasileiro de Prevenção 

Aconteceu em Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23 de setembro o congresso brasileiro de 

Prevenção  

Estiveram presentes como representação do Mopaids 

Alison, Isabel, Felipe e Patrícia. 

O congresso contava com aproximadamente 1200 pessoas entre elas Sociedade civil, Médicos e 

Ongs. 

Os congressistas foram divididos em grupos e direcionados para as salas onde 

aconteciam as mesas de discussões, nas quais trouxeram dados do auto índice de 

HIV/AIDS no Brasil nesses últimos anos que chega a 1,5 milhões. Em resposta o 

ministério da Saúde fala que a responsabilidade deve ser de todos quando se diz sobre 

infecção por HIV.  

Também foi levantado em pauta a questão de 1064 novos casos de sífilis no Brasil que 

foi uma das grandes pautas do congresso, e a falta de prevenção para mulheres 

indígenas em outros países onde por consequência do machismo, só podem se 

relacionar com homens que vivem em suas aldeias, onde sua grande maioria se recusa 

a usar o preservativo ou outros métodos preventivos. 

Foi muito questionado pelos representantes a falta de pautas relacionadas a pesquisas 

para HIV/ AIDS no Brasil, e questões como o acolhimento nos serviços. 

 



Programação de ações e metas (PAM) 

 

A Reunião da PAM contou com a presença de Patrícia Peres e Isabel Balla 

● PAM 2020 

Foram discutidas na reunião da PAM (Programação de ações e metas) e construção 

para a PAM 2020. 

● INSUMOS DE PRESERVATIVOS 

A pequena quantidade de compra nos insumos de preservativos por conta da pouca 

verba que está sendo direcionada para o ministério da saúde traz uma qualidade ruim 

para os preservativos. 

● FLAYS I=I 

Foi discutida também a reformulação dos flays I=I e sugerido que se utilize uma 

linguagem mais detalhada e clara para que a população possa entender melhor. 

 

● SAE CAMPO LIMPO 

A inauguração do SAE campo limpo que deveria acontecer agora em 2019 conta com 

atrasos e possivelmente só será realizada em 2020. 

 

Saúde e Assistência social 

Em uma roda viva o coordenador do Mopaids Américo Nunes faz a abertura da 

discussão onde representantes da saúde e da assistência social trocam experiências, e 

demandas dos trabalhos que precisam ser realizados, em especial as questões de 

humanização e sensibilidade do acolhimento nos serviços de saúde, foi muito falado 

sobre como tem sido o  papel do serviço social nessas questões,  integrantes do CAF, 

Liliane e Érica explicam que se trata de um trabalho em que é preciso estar focado e 

ser muito cauteloso ao realizar visitas domiciliares e avaliar a condição em que muitas 

pessoas estão vivendo. É necessário ter o cuidado de pegar as informações de forma 

rápida. E também é preciso sempre estar se adaptando, pois, cada família tem suas 

diferenças e necessidades especificas.  

O bom par centro Social que tem como objetivo auxiliar pessoas e famílias em situação 

de rua, explica como tem sido essas experiências e de que forma esse trabalho 

realmente ajuda pessoas, Danielle fala que estar trabalhando com essa população traz 

algo muito positivo, a mesma, diz que já esteve em situação de rua e conta como estar 



nessa condição te limita em muitos contextos como é forte o preconceito que essa 

população carrega. E o quão é necessário ajudar essas pessoas a se reeducarem, levar 

a saúde até elas já o que o acesso tem sido tão difícil. 

Eduardo Barbosa coordenador do Centro de Referência e Diversidade (CRD) 

Conta que o CRD tem um trabalho importante para a população vulnerável e diz como 

a separação da saúde e da assistência Social acaba atrapalhando essas ações, fala 

também sobre como é importante nos unirmos mesmo que realizando esse trabalho 

aos poucos, estar inseridos em todos os lugares para dar apoio pra essas população 

mais vulnerável em questões como de saúde física e mental, pra população trans que 

vive na rua e precisa fazer adesão ao tratamento e que muitas vezes não tem como 

guardar seus medicamentos e mesmo assim recebe medicamentos pra meses, isso 

dificulta a adesão dessas pessoas. 

Celso representante do programa municipal de dst/aids enxerga essas situações como 

algo muito estrutural que acaba inviabilizando algumas lutas muito importantes, ele 

fala que desde o começo da epidemia de HIV que o movimento de AIDS luta por 

questões que estão acontecendo hoje. O Dr. Robson representante do programa 

municipal também, fala sobre o foco no tratamento para hepatite C visto que existe um 

aumento muito auto nos últimos tempos e tem sido um desafio muito grande dar conta 

por conta da grande vulnerabilidade social em que vivemos. 

Alberto da casa florescer conta um pouco qual tem sido o trabalho realizado pela 

esquipe da casa que acolhe 30 travestis e mulheres transexuais trazendo assistência, 

moradia, alimentação e as preparando para o mercado e que um dos maiores desafios 

enfrentados tem ligação com drogas que cercam essa população por diversas questões. 

O coordenador do Mopaids Américo diz o quão importante é estarmos inseridos em 

conferências, eventos, em debates que vão além da área da saúde, pra que assim 

possamos conhecer valorizar e ver o trabalho do outro de perto, e para além disso 

auxiliar em lutas que precisam de apoio para que se fortaleçam. 

Encaminhamentos: 

1. Realizar interlocução e ações conjuntas com os CRAS E SASF das regiões. 

2. Realizar um encontro/visitas com as supervisões da SAS e CRAS. 

3. Promover ações transversais e colaborativas. 

4. Participar nas reuniões das supervisões da SAS e CREAS nas reuniões. 

5. Fazer intersetorialidade na prática. 
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