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Construir uma agenda interfederativa acordada entre as
três esferas governamentais com vistas a responder a
situação epidemiológica das DST/Aids e hepatites virais
no Estado do Rio Grande do Sul, no que se refere a
mortalidade por aids, coinfecções TB e hepatites virais,
focalização nas ações de prevenção para populações
vulneráveis, aumento da capacidade e eficiência dos
serviços de saúde, expansão da oportunidade de acesso
ao diagnóstico rápido e aprimoramento da gestão.

CONTEXTO
• Assinatura do Acordo de Cooperação Ministério da Saúde e
Secretaria Estadual da Saúde em 01/12/2013;
•Repasse de recurso pelo MS para a SES para o Comitê
Interfederativo em fevereiro de 2014;
•Apresentação da 1ª versão do Plano de Trabalho do Comitê
Interfederativo em abril de 2014;
•Constituição das Câmaras Técnicas: Redes e Linha de Cuidado;
Prevenção; Vigilância e Municípios em abril do mesmo ano
com reuniões bimensais;
•Incentivo estadual para ações de DST e Aids na Atenção Básica
em maio de 2014;
• Conclusão da Linha de Cuidado para PVHA para o RS em
novembro de 2014;

CONTEXTO
•Realização de oficinas macrorregionais para elaboração do
plano de Trabalho das ações de DST e Aids na Atenção Básica
nos meses de novembro e dezembro/2014;
•Assinatura do Contrato com a Fundação Médica do RS em
30/12/2014;
• Apresentação dos dados epidemiológicos na reunião de Abril
do COSEMS;
•Reuniões mensais do Grupo Condutor
Interfederativo no ano de 2014 e 2015;

do

Comitê

•Reunião ampliada do Comitê Interfederativo em abril de 2015
e previsão da próxima reunião ampliada em outubro;

PRIORIDADES
1ª - Reduzir as novas infecções pelo HIV na população em geral
e principalmente nas populações-chave.
2ª - Apoiar as iniciativas locais para o aprimoramento da gestão
e da governança à AIDS, hepatites virais e de TB.
3ª - Aumentar a capacidade e eficiência dos serviços de saúde
para o diagnóstico e atendimento das pessoas diagnosticadas
com HIV e coinfectados TB/HIV e HIV/Hepatites Virais.
4ª - Produzir informações e conhecimento sobre a situação da
epidemia do HIV no RS.
5ª - Desenvolver estratégias de educação permanente, práticas
de avaliação dos serviços desenvolvidos e cooperação.

DESAFIOS
•Ações articuladas com a Atenção Básica
(prevenção, avanço do diagnóstico e tratamento,
pré-natal, apoio institucional /temático);
• Implantação e implementação dos Comitês de
Transmissão Vertical (20 Municipais e 12 Regionais);
• Implantação e sistematização do processo de
Educação Permanente;
• Ampliar a oportunidade de acesso a testagem
cruzada de TB/HIV/TB;

DESAFIOS
• Implementar a prevenção com a oferta permanente
de insumos, incluindo a disponibilização e
orientação sobre as novas tecnologias de
prevenção disponíveis;
•Observatório em AIDS;
•Pesquisas em HIV/AIDS (Sentinela parturiente,
PCAP, PREP e prevalência do subtipo C);
• Reorganização da Rede de serviços e laboratorial
(SAE /CTA, PEP, CD4/CV, Genotipagem e
Lipodistrofia/lipoatrofia);
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