
 

 

Ausências justificadas: Claudio - GIV (porém Andrea o representa nesta ocasião) 

 Presentes: Américo, Eduardo Barbosa, Isabel, Talita Martins, Neide Gravato, Jorge Eduardo, Renata (Anima), Fernanda, Welton Gabriel, Alexandre, 

Leoncio, Patrícia, Reine, Evandro Adil, Lucia Gatti, Andrea, Herica, Veloso, Jhonatan (Abong), Marcia Renata, André Pascoal, Walter Mastelaro, Felipe, Albert, 

Lucrecia, Marcos (PMS) e Dr. Robinson (PMS). 

Pontos de Pauta: 

1. Como o Programa Municipal de Saúde avalia o estudo de medicina preventiva da USP que aborda a falta de médico na Rede Municipal de 
Especialidade (RME) 

2. Respostas dos questionamentos enviados previamente para elucidação sobre a assistência na RME  

 
 Informes: 

 

Item Pauta 
Descrição/Problema 

Encaminhamentos Responsável 

1 Informes Gerais; 

 

 Américo inicia leitura das propostas do programa mínimo de governo já discutido em partes 
anteriormente, abordando sobre itens que deverão ser contemplados no documento. 
Será disponibilizado o documento (Programa Mínimo) para apreciação ainda ente mês; 

 Renata (Anima) – Coleta de Dados sobre assistência nos SAEs com foco na qualidade de vida de 
PVHA – houve pouco retorno, fez contatos com algumas ONGs para motivar que as PVHA façam o 
preenchimento do formulário online para coleta de dados; 

 Américo informa que a Reunião com MP sobre a pesquisa da medicina preventiva da USP foi  
transferida para dia 8/9/2020 as 15h  para discussão do estudo; 

 Patrícia fala sobre articulações efetuadas e necessidade de implementação da Frente Parlamentar 
já no início de 2021; 
 

Todos 
envolvidos 
no projeto 

2 1. Como o Programa  Marcos informa que o PM-DST/Aids passa a ser coordenadoria – conforme o decreto da SMS de Marcos e Dr. 

MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids 

ATA DE REUNIÃO 

Convocado por – AMERICO Coordenação – AMERICO 
 

Data: 19/08/2020 



 

Municipal de 
Saúde avalia o 
estudo de 
medicina 
preventiva da USP 
que aborda a Rede 
de Saúde; 

2. Questionamentos 
enviados 
previamente para 
elucidação junto 
ao Movimento. 

 

13/08/2020; 

 Informa que números específicos (quantitativos) foram solicitados ao RH, porém, por conta de alta 
demanda de trabalho ainda não retornou com resposta, no entanto podem afirmar que médicos 
estão sendo realocados e que os profissionais vêm sendo capacitados; 

 Disponibiliza números de onde e quantos matriculados estão matriculados na RME; 

 Fala sobre tempo médio de consultas: 40 minutos e 20 minutos em caso de retorno – para casos 
assintomáticos; 

 Sobre a parceria com a AHF, lembra que é um projeto de 5 anos e estão ainda no ano 3, por isso 
não dá para avaliar; 

 Dados de retenção deverão ser solicitados ao pesquisador da AHF; 

 TARV tem sido oferecida no mesmo dia do resultado da detecção independente da consulta com 
infecto que é agendada pra no máximo 30 dias; 

 Dr. Robinson apresenta dados de PreP, informa que em abril todo quadro de enfermagem foi 
treinado em PreP e PeP, e relata que SP é responsável por 40% de PreP/ Brasil; 

 Estão sendo realizados treinamentos de humanização para atendimento da população Trans; 

Robinson 
(PMS) 

Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1   

2   

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 16/09/2020 Pauta:  

 

Início: 15h00m Fim: 17h00m Local: Virtual  

 


