MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids
ATA DE REUNIÃO
Convocado por –
Eduardo Barbosa e
Patrícia

Coordenação – Co- Vereadora Carol Iara

Data: 24/06/2022

Ausências justificadas: Registros Áudio Visuais
Presentes: Registros Áudio Visuais
Pauta:
1. SUS/ SUAS
2. Tuberculose/ Hepatites
3. Falta de Insumos no Município

Item

Pauta Descrição/Problema
Início da Reunião

Encaminhamentos
 Co- Vereadora Carol Iara da as Boas Vindas aos presentes e a plateia
virtual a abre os trabalhos, compondo a mesa;

Responsável
Co- Vereadora
Carol Iara

1. SUS/ SUAS
2. Tuberculose/ Hepatites
3. Falta de Insumos no Município

 Patrícia comunica que protocolou nas secretárias cartas SUS/ SUAS
onde MOPAIDS reivindica ações de combate à Tuberculose e
esperamos respostas das mesmas.
 Dra. Raquel faz apresentação sobre 3 pilares de Plano Nacional de
combate a TB. Relata o foco em pessoas e situações de
vulnerabilidade, lembra que quem está em tratamento de TB,
recebe cestas básicas e bilhetes da SPTrans para deslocamento e
ressalta que infelizmente os dados sobre Tuberculose vem
crescendo por conta do aumento da pobreza em nosso país. A
mesma tem sua fala complementada pela Dra. Maria Rosália, Dra.
Silvana (atenção básica e Dr. Luiz Artur.
 Dr. Robson Fala que testes rápidos que estão sendo enviados pelo
Ministério da Saúde, têm chegado em menor quantidade que o
solicitado e que isso tem trazido muita preocupação a secretaria. Diz
ainda que o estoque regulatório da secretária que é de 3 meses vem
caindo. Relata ainda que isso deve -se ao fato de problemas de
produção mundial, inclusive em Manguinhos, mas acredita que por
hora não faltará insumos.
 Dra. Sonia Raquel (Saúde da Mulher) Fala que o treinamento sobre o
Implante Subdermico já está sendo feito, inclusive sendo executado
à população adolescente.
 Carol Iara relata que em resposta enviada a FOAESP no dia
23/06/2022- foi relatado que não houve baixa de estoque por falta
de insumos e que o Ministério da Saúde diz que está tudo bem...
mas não está! Questiona ainda se SMADS está presente
 Américo e Carol Iara fazem críticas a ausência da SMSDS e ressaltam
que precisamos de politicas publicas de Estado e não de Governo,
visto que tem pessoas passando fome. PRECISA VONTADE POLITICA;
 Anderson – Representante do BOM PAR – relata que falta comida,

falta tarv, falta teste, erraram o numero do senso, que os números
referentes a região da Capela do Socorro estão completamente
equivocados e questiona qual a estratégia a ser adotada? Onde está
a Smads e como a Coordenadoria de IST/ Aids pode ajudar?
 Carol Iara questiona se há possibilidade de acordo de cooperação
técnica entre Coordenadoria IST/ Aids e Smads e como
Encaminhamento sugere marcar reunião para oficiar via Bancada
Feminista e Frente Parlamentar e requerer informações sobre um
acordo de cooperação;
 Dr. Robson responde a Américo quanto a reclamação referente a
SAE que o MS solicitou remanejamento de medicamentos e que
haverá inventario.
 Ainda relata que quanto a cooperação Coord. Saúde x Smads a
Coord. Acredita que pode melhorar.
 Patrícia diz que é muito importante o posicionamento da
Coordenadoria de Saúde em favor da Smads e cita exemplos como
problemas na SPTrans com CID B24, questões sobre educação sexual
nas escolas.
 Eduardo Barbosa diz estar esperançoso ao ver a Coordenadoria de
Saúde a favor do acordo SUS SUAS e cita a questão dos apoios
supervisionados na distribuição de cestas básicas/ acesso a
transporte/ garantir segurança alimentar e a dignidade de viver.
 Dra. Raquel complementa que o Programa de Tuberculoses tem
como premissa minimizar as dificuldades alimentares e locomoção,
justamente para que haja cura;
 Péricles relata da dificuldade na região do Brás pois lá não tem
medicamentos para quase nada, as unidades de saúde estão cheias
e testes que deveriam ser realizados em 15 minutos, acabam
acontecendo em 5 horas. Faltam profissionais. Questiona quais

respostas podemos oferecer e quais politicas devemos adotar;
 Renata que é do Consultório de Rua também da região do Brás
complementa que isso acontece com grande frequência, devido a
falta de profissionais e da demanda demasiadamente alta na região.
 Foi denunciado também sobre Sífilis congênita no inicio da gestação
que só foi tratada após o parto e a criança veio a óbito – a atenção
básica tem que se reorganizar para que isso não mais aconteça.
Outra denuncia é que em Cid. Tiradentes está sendo negado
atendimento a tratamento a Sífilis e consultas estão sendo
agendadas para somente após 1 mês.
 Américo pede para ouvir de Dr. Robson da possibilidade de a
Coordenadoria tensionar junto as outras secretarias para se
juntarem e buscarem respostas. Dr. Robson responde que isso é de
secretário para secretário e que a cooperação técnica entre
secretarias é somente entre secretários que se define.


Encaminhamentos para Co Vereadora Carolina Iara:
1. Ofício e pedido de reunião de vereadora com a secretaria de
transportes sobre o bilhete único especial pra PVHA
2. Ofício e pedido de reunião de vereadora com o secretário Carlos
Bezerra de SMADS, para tratar sobre o acordo técnico de
cooperação com a secretaria de saúde para HIV, Sífilis, Hanseníase e
Tuberculose
3. Carta ao Ministério da Saúde para atualização do PCDT, para a
inclusão de novos medicamentos para tratamento do HIV.
4. Reconvidar o Programa Municipal de Hepatite Viral de SP.

5. Pedido de reportar por escrito as denúncias aqui apontadas
6. PL da frente parlamentar segurança alimentar e isenção tarifária
do transporte para as doenças crônicas contempladas na frente
7.Convite a Educação Comunitária do Centro Pesquisas Clínicas do
HC FMUSP e demais entidades que o MOPAIDS decidir
Informes:
Item

Instituição

Informação

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 20/07/2022

Pauta: a definir

Início: 15h00

Fim: 16h00

Local: virtual

