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Introdução

O relatório de gestão que ora apresentamos é o resultado de um trabalho coletivo. Representa o esforço 
de três intensos anos de atuação como diretor à frente do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. É 
também um documento que visa a apresentar concretamente as ações e resultados programáticos, conforme 
compromisso assumido com o Sistema Único de Saúde (SUS). 

No momento em que assumi a responsabilidade de conduzir a política nacional de aids, de infecções 
sexualmente transmissíveis e de hepatites virais, em 3 de julho de 2013, o fiz em um contexto de polarização 
política, percebendo de imediato os enormes desafios a enfrentar. Um deles era transformar o Departamento 
de Aids (até hoje chamado por muitos de Programa de Aids) em Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais 
de fato.  

Para isso, era necessário adotar outro olhar e tomar decisões ousadas, radicais, que estivessem voltadas para 
a inovação das práticas, para a evidência científica, que retomassem o diálogo com todos os atores sociais 
e colocassem o país de volta ao cenário internacional, reassumindo, assim, o protagonismo e a liderança 
no contexto global. Era também importante alavancar, a partir de iniciativas programáticas, em resposta às 
hepatites virais, às infecções de transmissão sexual e ao HIV/aids, o próprio sistema de saúde em toda a sua 
extensão. 

O passado me ensinou que a ação coletiva, integrada e democrática pode dar corpo a essa empreitada. Mais 
do que reduzir a complexa resposta às ações programáticas verticais e sobrepostas, foi preciso colocar em 
ação um modelo de gestão que articulasse a participação de outras esferas governamentais e constituir a 
resposta à epidemia da aids e das hepatites virais em pilar essencial da construção do SUS, beneficiando-se 
deste que é o maior programa social de distribuição de renda da história do Brasil. 

Não é possível imaginar, por exemplo, que as ações no campo das políticas dos direitos humanos, de combate 
à miséria, da luta pela igualdade racial e igualdade de gênero e orientação sexual, não estivessem alinhadas 
às iniciativas de promoção e prevenção para redução das novas infecções entre gays, jovens, pessoas que 
usam drogas, trans e outros segmentos mais vulneráveis da população brasileira. 

Tampouco é possível conceber que todo esse esforço pudesse ser realizado sem a participação da sociedade 
civil, gestores locais, academia, agências internacionais e outros parceiros em defesa de uma sociedade 
democrática e popular.

Reafirmo a posição de que a resposta brasileira à aids, às IST e às hepatites virais mantém sua qualidade e que 
estamos comprometidos com a possibilidade de avançar rumo ao controle desses agravos. 

Ao tempo em que se comemoram os 500 anos da publicação do livro “A Utopia”, de Thomas More, resumo 
as lições aprendidas nesses três anos nas palavras de V. I. Lenin: “É preciso sonhar, mas com a condição de 
crer nos nossos sonhos. De examinar com atenção a vida real, de confrontar nossa observação com os nossos 
sonhos e de realizar escrupulosamente nossa fantasia”. Assumi essa condição de poder sonhar e de colocar 
em prática as mudanças necessárias em prol de uma sociedade solidária, equânime, diversa e mais justa.

Fábio Mesquita
Médico, Doutor em Saúde Pública
Diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 
Secretaria de Vigilância em Saúde
Ministério da Saúde        
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A resposta brasileira às IST, HIV/aids     
e hepatites virais está estruturada em cinco pilares,  
com base nos direitos humanos

 

Inovação 
Uso de novas tecnologias para diagnóstico, prevenção e tratamento 

Evidência científica

Uso de estudos e pesquisas de vanguarda, para incorporação à rede de atenção com      

eficácia, eficiência e efetividade

Diálogo com todos os atores       

Interação com organizações de base comunitária, academia, estados e municípios, conselhos de 

classe, frentes parlamentares e outras instâncias colegiadas

Atuação inserida no SUS, por meio de articulação com SVS e SAS  

Ampliação de rede de atenção e melhoria do cuidado contínuo, fortalecendo a articulação com a 

atenção básica

Inserção internacional        

Retomada do protagonismo da resposta brasileira ao HIV/aids, às hepatites virais e às IST no cenário 

internacional
        

PILARES



 

GESTÃO E GOVERNANÇA



9

A gestão e a governança da resposta brasileira às IST, 
HIV/aids  e hepatites virais priorizam o planejamento 
estratégico, a descentralização e as ações em estados    
e municípios 

Ações
Ampliação de política de incentivo

§	Descentralização e regionalização da resposta à epidemia, ampliando o número de municípios 

qualificados a receberem recursos fundo a fundo de 506 para 931

Ampliação de municípios qualificados na Política de Incentivo de Vigilância, 
Promoção e Prevenção das IST, Aids e Hepatites Virais

   

 

Fonte: SVS/MS

GESTÃO E GOVERNANÇA
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Resposta Brasileira às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Principais Resultados e Avanços. 2013 - 2016

Evolução do Incentivo de Vigilância, Promoção e Prevenção das IST, aids    
e hepatites virais, 2003-2015

Fonte: SVS/MS

Cooperações interfederativas

Estratégia de cooperação com os estados e suas cidades mais afetadas* 

§	Inicialmente, firmadas com os estados do Rio Grande Sul e Amazonas, com transferências de 

recursos da ordem de R$ 3 milhões por estado 

§	Termo de cooperação com o estado de Santa Catarina foi assinado; termo de cooperação com o 

estado do Rio de Janeiro aguardando aprovação do governo estadual 

Monitoramento e avaliação

Desde 2013, o M&A e a produção de informações estratégicas para a tomada de decisão baseada em 

evidências foram institucionalizados e fortalecidos

*Dentro do pilar de equidade do SUS, as cooperações significam mais empenho nos locais em que a epidemia está mais aquecida (hotspots).
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Hoje, a resposta brasileira ao HIV/aids tem como base o 
tratamento para todos 
Esta é uma estratégia de saúde pública que contribui para a redução de novas infecções e para a adesão 

ao tratamento, com a consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/aids 

(PVHA) 

O tratamento como prevenção reitera o caráter indissociável – afirmado pelas novas evidências científicas 

– entre a prevenção e a assistência. A estratégia foi instituída no Brasil em dezembro de 2013 por meio do 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos 

Estratégias
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA O MANEJO DA INFECÇÃO PELO 

HIV EM ADULTOS (PCDT Adultos)

§	Marco fundamental do tratamento de HIV/aids no Brasil, que ampliou o número de PVHA 

elegíveis para TARV, incorporou benefícios individuais e coletivos e simplificou o tratamento

§	Elaborado por comitê técnico assessor formado por especialistas e representantes de instituições 

governamentais e não governamentais

§	Institucionalização do Protocolo por meio da Conitec, normatizando e otimizando o tratamento, 

em substituição à modalidade de consenso terapêutico 

§	Brasil foi primeiro país em desenvolvimento – e terceiro no mundo – a adotar 

tratamento como prevenção; OMS adotou a estratégia para todos os países do 

mundo, dois anos depois

Número de PVHA que iniciaram TARV por ano. Brasil, 2009-2015

ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO

Fonte: MS/SVS/DDAHV/SICLOM
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Resposta Brasileira às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Principais Resultados e Avanços. 2013 - 2016

Número de PVHA em TARV por ano. Brasil, 1999-2016*

*até abril de 2016

Fonte: MS/SVS/DDAHV/SICLOM

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA PROFILAXIA ANTIRRETROVIRAL 

PÓS-EXPOSIÇÃO DE RISCO À INFECÇÃO PELO HIV (PCDT PEP)

§	Publicado em 2015, apresentou novas recomendações – como esquema preferencial de ARV para 

todos os tipos de exposição ao HIV e medidas que simplificam a prescrição de ARV para profilaxia, 

ampliando e melhorando o acesso às medidas biomédicas de prevenção à infecção por HIV

§	De 2013 até abril de 2016, o número de pessoas que realizaram PEP sexual aumentou de 2.819 

para 8.471

Onde encontrar PEP: desde fevereiro de 2016, no http://www.aids.gov.br/conheca-a-pep e no 

aplicativo “PEP”, disponível para download para smartphone
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Número de pessoas que realizaram PEP. Brasil, junho de 2013 a abril de 2016

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO 

VERTICAL DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS (PCDT Transmissão Vertical)

§	Primeiro PCDT a abordar os três agravos – HIV/aids, hepatites virais e sífilis – de forma integrada

§	Aprimora a qualidade da atenção à saúde no enfrentamento da transmissão vertical e reforça 

ações da Rede Cegonha no âmbito da prevenção, assistência, vigilância e tratamento no pré-

natal, parto e puerpério 

ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO
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Resposta Brasileira às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Principais Resultados e Avanços. 2013 - 2016

Taxa de transmissão vertical do HIV. Brasil, 2009-15

Nota: Estimativa a partir de critérios de análise de cargas virais de crianças menores de 12 meses de idade expostas ao HIV no SISCEL

Fonte: MS/SVS/DDAHV/SISCEL e MS/SVS/DDAHV/SICLOM

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA MANEJO DA INFECÇÃO PELO 

HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PCDT Crianças e Adolescentes) 

§	Atualiza as recomendações para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes, 

incorporando novas opções terapêuticas para TARV em crianças e modificando o esquema vacinal

§	Atualizado em 2015, ampliando a faixa etária para vacinação de HPV em meninas, adolescentes 

e mulheres de 9 a 26 anos que vivem com HIV

§	Nova versão prevista para 2016, ainda mais atual 

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS 

PESSOAS COM INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (PCDT IST) 

§	Primeiro PCDT para IST publicado em portaria para melhorar a qualidade da atenção à saúde das 

pessoas com IST no Brasil

§	Orienta gestores no manejo programático e operacional desses agravos e nas ações de triagem, 

diagnóstico, tratamento e prevenção voltadas às populações-chave e/ou pessoas com IST e 

parcerias sexuais



17

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO 

SEXUAL PARA POPULAÇÕES-CHAVE (PCDT PrEP)

§	Uso de antirretrovirais para reduzir o risco da infecção pelo HIV; eficaz para pessoas com risco 

acrescido de adquirir a infecção

§	Tem o objetivo de gerar impacto na redução da transmissão do HIV e contribuir para o alcance 

das metas relacionadas ao fim da epidemia 

§	Já submetido à Conitec, foi aprovado pelo Comitê Técnico Assessor de PrEP no dia 09 de maio de 

2016; propõe-se que entre em vigor em 1º de dezembro de 2016

Linha de cuidado (LC) para PVHA

§	Novo modelo de atenção para ampliar o acesso de PVHA à TARV, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida dessas pessoas e aumentando a cobertura de TARV rumo às metas 90-90-90 

§	Inclui a atenção básica como instância fundamental para o cuidado compartilhado de PVHA, a 

partir da estratificação de risco dos pacientes

§	O desenvolvimento das LC tem sido um dos objetivos das cooperações interfederativas nos estados 

do AM, RS e SC, para superar as dificuldades enfrentadas em relação ao gap de tratamento, 

conforme a estratégia de tratar todas as pessoas HIV+, independentemente do CD4

§	A estratégia está sendo implementada – ou não – pelas unidades da federação, de acordo com 

sua própria avaliação de necessidade

Novas Ferramentas

Aplicativos para iPhone e Android 

§	Incorporados como ferramentas para apoiar os aplicativos do Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos e do Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes; outros estão em fase 

de execução

§	Aplicativo Viva Bem, desenvolvido para facilitar rotina e adesão de usuários em TARV

ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO
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Resposta Brasileira às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Principais Resultados e Avanços. 2013 - 2016

§	Há quatro anos e oito meses não ocorre desabastecimento de ARV no Brasil

§	PCDT Adulto simplificou o tratamento, definiu a primeira linha e o esquema preferencial de 
TARV, e instituiu o uso racional do CD4 a partir de novas evidências científicas 

§	Em maio de 2016, há 474 mil PVHA em TARV, um aumento de 28% entre 2013 (~355 
mil) e 2015 

§	Até dezembro de 2015, mais de 175 mil PVHA estavam utilizando dose fixa combinada 
(tenofovir 300mg + lamivudina 300mg + efavirenz 600mg - 3x1) – introduzida 
em 2014

§	Em 2015, 81 mil pessoas com HIV/aids iniciaram TARV – um crescimento de 67% 
comparado a 2012

§	Até dezembro de 2015, 41% das PVHA começaram TARV com CD4 superior a 500 
cels/mm3, número 2,8 vezes maior do que em 2012 (14%)

§	Em 2015, pessoas que chegaram ao serviço com diagnóstico tardio de HIV (CD4<200cels/
mm3) reduzidas a 25%

§	Entre 2013 e 2014, redução na taxa de detecção de 3,1 para 2,8 (9,7%) em casos de in-
fecção por HIV em menores de 5 anos

§	Incorporação de novos medicamentos e apresentações: maraviroque 150mg, 
ritonavir termoestável, darunavir 600mg, raltegravir 100mg, dose fixa combinada 2 em 1 
(tenofovir + lamivudina) 

§	Para 2016, será adquirido dolutegravir como mais uma opção para esquemas de resgate

Destaques



 



PREVENÇÃO COMBINADA
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A prevenção combinada amplia as alternativas 
de prevenção cientificamente eficazes, além do 
preservativo – única opção de prevenção disponível 
durante muito tempo

 
Foco em segmentos populacionais de risco acrescido e mais vulneráveis 

§	Intervenções baseadas em evidências dirigidas a populações-chave – pessoas que usam drogas, 

travestis e transexuais, gays e outros homens que fazem sexo com homens, e profissionais do 

sexo –, com ações de base comunitária e qualificação dos serviços para maior acesso e cuidado 

a essas populações

Ampliação de oportunidades de testagem para populações-chave

§	Utilização de método de testagem rápida – de fluido oral – para o HIV em espaços de sociabilidade 

de populações-chave

§	Implantada por meio da estratégia Viva Melhor Sabendo (VMS) em parceria com organizações da 

sociedade civil, baseada na metodologia de pares, para a oferta e realização de testes, orientações 

preventivas e encaminhamento de casos reagentes para tratamento

 Implementação de Profilaxia Pós-Exposição (PEP) 

§	Identificados e mapeados 501 serviços, em 208 municípios. A PEP foi implantada nos serviços 

dos municípios prioritários das cooperações interfederativas do Amazonas e do Rio Grande do Sul

§	Informações relativas aos serviços de PEP estão disponíveis no sítio eletrônico do DDAHV, 

contendo endereço, telefones e horários de atendimentos dos serviços, bem como no aplicativo 

“PEP”disponível para download 

PREVENÇÃO COMBINADA PARA O CONTROLE DE HIV/AIDS

Fonte: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais / Ministério da Saúde
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Resposta Brasileira às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Principais Resultados e Avanços. 2013 - 2016

Formação de jovens lideranças 

§	Realização de três edições do “Curso de Formação de Novas Lideranças das Populações-Chave 

Visando o Controle Social do Sistema Único de Saúde no âmbito do HIV/Aids” em parceria com 

Unaids, Unicef, Unesco e UNFPA

§	Formação de novas lideranças jovens gays, HSH, travestis, transexuais, jovens que usam drogas e 

profissionais do sexo, na faixa etária de 18 a 26 anos, para fortalecimento de ações de prevenção 

ao HIV/aids e promoção da capilaridade 

Fundo PositHIVo 

§	Fomento à criação de um fundo de apoio a projetos da sociedade civil, com recursos oriundos da 

iniciativa privada para projetos no âmbito das IST, HIV/aids e hepatites virais da sociedade civil 

organizada

Fortalecimento da sociedade civil organizada 

§	Ampliação de diálogo com atores da sociedade civil que representam as populações-chave e outras 

populações prioritárias, e apoio a eventos e participação em fóruns nacionais e internacionais 

§	DDAHV apoiou, por meio de editais e convênios, projetos de intervenção de base comunitária, 

participação em eventos e passagens/diárias para várias entidades

PREVENÇÃO COMBINADA PARA O CONTROLE DE HIV/AIDS

Diversas entidades de HIV/Aids ou Hepatites Virais foram contempladas com o apoio 

do DDAHV; suas representações nacionais (abaixo listadas) participaram de TODAS as 

atividades relevantes do Departamento nos últimos três anos
 

§	Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids – RNP+

§	Rede Nacional de Mulheres Vivendo com HIV/Aids

§	Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids – RNAJVHA

§	Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT

§	Articulação Brasileira de Gays – ARTGay

§	Associação Nacional de Travestis e Transexuais – Antra  

§	Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil – RedeTrans

§	Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos – Reduc

§	Associação Brasileira de Redução de Danos – Aborda

§	Rede Brasileira de Prostitutas

§	Movimento Brasileiro de Luta contra as Hepatites Virais – MBHV 

§	Aliança Independente dos Grupos de Apoio – AIGA 

§	Articulação Nacional de Direitos Humanos – ANSDH

§	Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais – CUTS
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§	Viva Melhor Sabendo (VMS): entre janeiro de 2014 e maio de 2016, foram apoiados 

110 projetos e realizados  54 mil testes rápidos de fluido oral para populações-chave

§	Viva Melhor Sabendo (VMS): do total de casos reagentes, 32% nunca haviam feito 

o teste de HIV 

§	Jovens líderes: curso de formação contou com 1.019 pessoas inscritas e 140 jovens 

lideranças formadas; até o final de 2016, curso será oferecido sob a modalidade de 

educação à distância 

§	Aplicativo PEP: criação de aplicativo para smartphones que disponibiliza informações 

básicas sobre PEP, bem como os locais de oferta dessa profilaxia 

§	Protocolo de PrEP aprovado pelo Comitê Técnico Assessor e encaminhado à Conitec 

para se transformar em Política Pública ainda em 2016    

§	Insumos de prevenção: distribuição de mais de 500 milhões de preservativos masculinos; 

21 milhões de preservativos femininos; e 35 milhões de sachês de gel lubrificante

PREVENÇÃO COMBINADA PARA O CONTROLE DE HIV/AIDS

Destaques



 

IST
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Em IST, prioridade para o controle de sífilis em 
gestantes e seus bebês 

No âmbito da Rede Cegonha
§	Monitoramento da situação epidemiológica de sífilis no país, publicação do Boletim Epidemiológico 

de Sífilis e recomendação de criação de Comitês de Investigação de Transmissão Vertical de 

HIV/Sífilis, para propor medidas de correção na vigilância da transmissão vertical, prevenção e 

assistência 

§	Implantação de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B na atenção básica, ofertados 

prioritariamente em primeira consulta do pré-natal ou em maternidades 

§	Ampliação de cobertura da testagem rápida de sífilis no pré-natal. Em 2012, quando da 

implantação dos testes rápidos na Rede Cegonha, foram distribuídos 292.175 testes rápidos; em 

2015, houve ampliação de 770% na distribuição 

§	Publicação e distribuição – para todos os estados – do Caderno de Boas Práticas: O uso da 

penicilina na Atenção Básica para a prevenção da Sífilis Congênita no Brasil; publicação de postais 

com imagens e relatos de mulheres que realizaram o pré-natal

§	Articulação institucional e publicação de documentos e normativas que recomendam o uso de 

penicilina e priorizam sua utilização para gestantes e crianças

§	Compra emergencial de penicilina benzatina pelo Ministério da Saúde, diante da dificuldade dos 

estados e municípios para a sua aquisição, e providências para aquisição da penicilina cristalina/

potássica

Outros temas relevantes em IST 
§	Implantação de vacina de HPV junto ao PNI em 2014

§	Incorporação, no calendário nacional, de vacinação de HPV para mulheres vivendo com HIV/aids 

entre 9 e 26 anos de idade, em parceria com o Programa Nacional de Imunização (PNI) em 2015

§	Implantação de vigilância da resistência antimicrobiana das cepas de Neisseria gonorrhoeae 

circulantes no Brasil: Projeto SenGono, em 2015

IST



HEPATITES VIRAIS
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Novas estratégias em hepatites virais determinaram 
resultados que culminaram em uma mudança 
revolucionária

Ações
Vacina para a hepatite A em crianças 

§	Incorporada ao SUS e introduzida no Calendário Básico da Criança a partir de junho de 2014

Expansão da faixa etária para imunização contra hepatite B 

§	Para pessoas até 49 anos de idade em 2013, e para todas as pessoas em 2016

PCDT para prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites virais 

§	Apresenta novas informações sobre terapêutica, aleitamento materno e conduta obstétrica e 

neonatal para proteção da mãe e da criança, no caso da identificação do risco de transmissão de 

hepatite B ou C

Expansão do acesso ao diagnóstico 

§	Foram realizados 1,3 milhão de testes/ano no período de 2013 a 2015 para hepatite B; para 

hepatite C, foram realizados 4 milhões de testes/ano no mesmo período

Revolucionário PCDT para Hepatite C e Coinfecções 

§	Aperfeiçoa o uso de recursos públicos e amplia o acesso a um tratamento oral livre de interferon, 

moderno e altamente eficaz 

§	Permite tratar populações anteriormente excluídas ou impossibilitadas de tratamento, como 

pacientes coinfectados HCV/HIV, portadores de insuficiência hepática, pré- e pós-transplante e 

pacientes portadores de outras comorbidades

Redução de mais de 90% no preço para novos medicamentos para hepatite C crônica 

§	Novos medicamentos para hepatite C crônica têm preços proibitivos em muitos países; no Brasil, 

descontos foram negociados pelo Ministério da Saúde, com redução em mais de 90% nos preços 

originais

§	Preços deverão ser ainda mais reduzidos em compra para o segundo ano da iniciativa

Análise preliminar do novo PCDT para Hepatite C e Coinfecções

§	Avaliação preliminar de novos tratamentos para hepatite C crônica para pacientes submetidos 

ao tratamento de 12 semanas – particularmente pacientes portadores de HCV genótipo 1A e 1B

§	Primeiros pacientes avaliados demonstram taxa de cura de aproximadamente 93,8%

HEPATITES VIRAIS



28

Resposta Brasileira às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Principais Resultados e Avanços. 2013 - 2016

Plano de Enfrentamento das Hepatites Virais na Região Amazônica 

§	Criação de Grupo de Trabalho de Hepatite B e Delta, composto por especialistas em hepatites 

virais – representantes das sociedades científicas, sociedade civil organizada, membros do Comitê 

Técnico Assessor em Hepatites Virais e coordenadores de hepatites virais dos estados da Região 

Amazônica 

§	Coletivo formulou soluções para a sistematização da assistência, maior relação de custo-efetividade 

e atualização da terapêutica por meio de medicamentos com posologia mais adequada e de 

maior eficácia

Destaques

 

§	Distribuição de 1,3 milhão de testes rápidos de hepatite B em 2015

§	Distribuição de aproximadamente 4 milhões de testes rápidos de hepatite C em 

2015

§	Incorporação e distribuição de novos medicamentos para hepatite C, com taxas de 

cura de 93,8%

§	Em menos de seis meses de oferta de novos medicamentos, mais de 15 mil pessoas 

já foram contempladas

§	Até outubro de 2016, 30 mil pessoas serão atendidas, de acordo com compromisso 

assumido no lançamento do PCDT

§	Proposta de atender 45 mil pessoas entre outubro de 2016 a setembro de 2017.

§	Revolução no tratamento da hepatite C

§	Fim da negligência histórica em hepatite Delta





 LABORATÓRIO
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Rede Nacional de Laboratórios para o HIV     
e hepatites virais

Ações
  Simplificação e ampliação da rede de diagnóstico 

§	Em 2013, rede de diagnóstico foi preparada para responder à estratégia de tratamento para 

todos, com a publicação do Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV, que 

orienta a ampliação do diagnóstico e a inclusão de pessoas diagnosticadas na estratégia 

Monitoramento clínico do HIV e hepatites virais 

§	Número expressivo de laboratórios distribuídos em todo o território nacional, recebendo os 

insumos de forma centralizada, em articulação com estados e municípios

Número de laboratórios Exames distribuídos 2014 Exames distribuídos 2015

93 Laboratórios de CD4 773.250 695.700

87 Laboratórios de Carga Viral HIV 763.968 860.436

50 Laboratórios de Carga Viral HBV 59.184 77.850

54 Laboratórios de Carga Viral HCV 83.370 104.346

Redução do tempo de entrega do resultado da genotipagem do HIV e do HCV

§	Serviço prestado aos portadores de HCV e HIV há mais de 10 anos 

§	Hoje, resultado é liberado em até 12 dias úteis após recebimento de amostra por laboratório 

Portarias e manuais 

§	Com o intuito de simplificar e ampliar o diagnóstico do HIV, sífilis e hepatites virais, novas 

políticas foram adotadas, como a publicação de portarias que normatizam o uso dos testes para 

o diagnóstico desses agravos 

Autoteste 

§	Maior acesso a testes e autonomia para a sua realização 

§	Em novembro de 2015,  é publicada RDC 52 da Anvisa, autorizando a venda de autoteste para 

o HIV em farmácias

§	Três fabricantes já com pedido de registro do autoteste na Anvisa 

Ensino a distância: TELELAB 

§	Plataforma de ensino a distância TELELAB: capacita profissionais envolvidos no diagnóstico e 

monitoramento das IST, aids e hepatites virais 

§	Mais de 41 mil alunos inscritos nos cursos

§	Apenas em 2015, mais de 20 mil inscrições

Site http://telelab.aids.gov.br/ já conta com mais de 400 mil acessos

LABORATÓRIO
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§	Ampliação da rede laboratorial para monitoramento do HIV em aproximadamente 15%

§	Sistema e capilaridade dos testes rápidos: 2.910 municípios cadastrados e 11.086 

unidades de saúde

§	87 laboratórios de carga viral de HIV e 93 laboratórios de CD4 distribuídos em todo  

o território nacional, com equipamentos totalmente automatizados

§	50 laboratórios de carga viral de HBV e 54 laboratórios de carga viral de HCV

§	Distribuição de aproximadamente 10 milhões de testes rápidos de HIV em 2015

§	Redução de 86% no preço dos testes rápidos para HIV e aumento de 80% em sua 

distribuição

§	Redução de 73% no preço dos testes rápidos para sífilis e aumento de 100% em 

sua distribuição

§	TELELAB - Entre 2013 e 2016, foram emitidos 7.013 certificados de cursos de 

capacitação em hepatites virais; 5.550 certificados em HIV; e 4.462 certificados 

em sífilis

§	Em 2015, publicada a primeira portaria de diagnóstico das hepatites virais que 

normatiza e racionaliza o uso dos testes necessários para o diagnóstico

Destaques





INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA
E PESQUISA
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As normativas da vigilância epidemiológica das IST, do 
HIV/aids e hepatites virais apoiam o desenvolvimento 
de ações de saúde com base em dados atualizados e 
monitorados

Avaliação externa dos sistemas de informação 

§	Em 2013, DDAHV conduziu avaliação externa de sistemas oficiais de informação em saúde, com 

cooperação técnico-científica da Opas/OMS, Unaids, US-CDC e epidemiologistas da academia 

brasileira

§	DDAHV aliou esforços de representantes de estados e municípios, a fim de aperfeiçoar a 

capacidade de produzir informações estratégicas para a gestão e consecução de políticas públicas

Notificação compulsória de HIV 

§	Em 2014, DDAHV incluiu a infecção pelo HIV na Lista Nacional de Notificação Compulsória 

[Portaria Ministerial Nº 1.271 de 06/06/14] 

Modelagem matemática das hepatites virais 

§	Em 2015, foi desenvolvida modelagem matemática para estimar a real magnitude e tendências 

das hepatites virais no Brasil 

§	Medida foi importante para instrumentalizar o planejamento de ações, recursos e outros elementos 

da gestão

Normas técnicas de vigilância 

§	Revisão e atualização de normas de vigilância epidemiológica das IST,  HIV/aids e hepatites virais 

§	Processo envolveu a revisão de critérios de definição de casos de sífilis e hepatites para a vigilância 

epidemiológica 

§	Fichas de notificação/investigação de casos incluem a variável de identidade de gênero, 

contemplando o perfil epidemiológico de travestis, mulheres transexuais e homens transexuais, 

entre outros aspectos epidemiológicos

§	Desde abril de 2014, estão na Coordenação-Geral de Vigilância e Resposta às Emergências em 

Saúde Pública (CGVR), área gestora do Sinan, para incorporação ao sistema

Painel de indicadores epidemiológicos e operacionais 

§	Em 2015, DDAHV disponibilizou (http://svs.aids.gov.br/aids/) para o conjunto dos 5.561 municípios 

brasileiros um painel de indicadores epidemiológicos e operacionais essenciais

Pesquisas

§	Entre 2013 e 2015, o DDAHV investiu R$ 38.972.961,67, por meio de editais públicos, em 69 

projetos de pesquisa, selecionados por comitês ad hoc

INFORMAÇÃO ESTRATÉGIA E PESQUISA
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Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas da População Brasileira (PCAP)

§	O corte, realizado em dezembro de 2013, mostrou diminuição do uso de preservativos 

concomitantemente ao aumento do número de parcerias, evidenciando a necessidade de 

investimento em outras alternativas de prevenção. Além disso, subsidiou campanhas de grande 

mídia e ações de prevenção desenvolvidas nos últimos anos pelo Departamento 

Estudo com conscritos das Forças Armadas

§	Em execução e com resultados previstos até primeiro trimestre de 2017, estudo nacional de 

prevalência do HIV, da sífilis e das hepatites virais, e de comportamentos, atitudes e práticas 

relacionadas ao risco de infecção, na população jovem do sexo masculino

Estudos RDS

§	Estudos de prevalência e comportamentais do HIV e IST nas populações mais vulneráveis, tais 

como Homens que fazem Sexo com Homens (HSH), Mulheres Profissionais do Sexo (MPS) e 

Travestis e Transexuais. Encontram-se em execução e com resultados previstos até o primeiro 

trimestre de 2017. Pela primeira vez, o país terá um dado real de comportamento e 

soroprevalência da população de travestis e transexuais femininos

Estudo Sobrevida

§	Ainda em 2016, estarão disponíveis os resultados do estudo nacional de sobrevida e mortalidade 

de pessoas com aids, elementos essenciais ao monitoramento dos avanços e desafios a serem 

superados para que o DDAHV obtenha uma gestão cada vez mais eficiente de suas ações

§	Publicação da Portaria Ministerial Nº 1.271, de 06/06/2014 – notificação compulsória 

do HIV

§	Revisão das fichas de notificação/investigação de casos, incluindo a variável de 

identidade de gênero

§	Modelagem matemática das hepatites virais deu uma dimensão bastante objetiva das 

hepatites A, B e C no Brasil

§	Execução de 69 projetos de pesquisa, com investimento de R$ 38.972.961,67, entre 

2013 e 2015

§	Edital RDS da população Trans em nível nacional – o primeiro da história de 30 anos 

do combate à epidemia de HIV/aids

Destaques
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Nos últimos anos, a projeção internacional do Brasil 
foi marcada por dois movimentos: o retorno ao 
lugar de destaque da resposta brasileira ao HIV e às 
hepatites virais; e a inserção da agenda das infecções 
sexualmente transmissíveis, sobretudo da sífilis 
Esse protagonismo é baseado na ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento, na intensa 

participação social e, principalmente, no apoio à construção de políticas públicas pelos países em 

desenvolvimento que sejam alternativas àquelas preconizadas pelos países desenvolvidos 

Ações
Infecções sexualmente transmissíveis

§	Comitê Regional para Validação da Eliminação da Transmissão Materno-Infantil de 

HIV e Sífilis, da Opas/OMS: comitê formado em maio de 2014 por representantes de países 

da América Latina, Caribe e América Central, conta com a Diretora-Adjunta do DDAHV, Dra. Adele 

Benzaken, como copresidente 

§	Participação na construção do Protocolo da OMS de testes rápidos de sífilis

§	Consulta Regional das Estratégias Globais da Área da Saúde para HIV, IST e Hepatites 

Virais da OMS: na reunião sediada em São Paulo em abril de 2015, foi desenhada a estratégia 

global de IST (Global Health Sector Strategies/GHSS) para o período de 2016-2021 

Hepatites virais

§	O Brasil liderou a elaboração da resolução WHA67.6 (2014) na Assembleia Mundial de Saúde 

da OMS, que compromete os países-membros com diagnóstico e tratamento de hepatites virais  

§	Na Consulta Regional das Estratégias Globais da Área da Saúde para HIV, IST e Hepatites Virais 

da OMS, o Brasil auxiliou na definição da estratégia global de hepatites virais para o período de 

2016-2021 e contribuiu decisivamente na discussão do Plano de Ação da Opas 

§	Em 2015, o DDHAV participou do World Hepatitis Summit, organizado em parceria entre 

a OMS e o World Hepatitis Alliance (WHA). O Brasil sediará e será co-organizador da próxima 

edição do evento, em 2017, na cidade de São Paulo

§	Participação na elaboração das diretrizes da OMS sobre as hepatites B e C - Guidelines for 

the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection 

e Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C 

infection, respectivamente

§	O protocolo brasileiro de tratamento da hepatite C, interferon-free, é reconhecido 

internacionalmente, sobretudo, como exemplo de boas práticas para países em desenvolvimento

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
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HIV

§	O Brasil se antecipou, em 2013, à recomendação da OMS sobre tratamento de HIV para todas 

as pessoas vivendo com HIV/aids, pois essa importante medida de saúde pública se tornou 

recomendação global apenas em 2015

§	Desde 2014, a estratégia de testagem rápida passou a ser oferecida fora do contexto dos serviços 

de saúde e por meio de organizações comunitárias, sendo essa abordagem recomendada pela 

OMS apartir de julho de 2015 

§	Metas 90-90-90: o Brasil teve papel fundamental no I Fórum Latino-Americano e do Caribe 

sobre o Contínuo da Atenção em HIV, realizado na Cidade do México, em maio de 2014, no qual 

foram pactuadas as metas intermediárias para 2020, denominadas ‘90/90/90’, que visam ao fim 

dos níveis epidêmicos da aids até 2030. Hoje, o Brasil é considerado um dos países com melhores  

condições de alcançá-las no período proposto

§	Doações: o Brasil vem realizando doações de medicamentos ARV e insumos de prevenção para 

diversos países em desenvolvimento, particularmente para países da América Latina, do Caribe e 

do continente africano. Nos últimos três anos, foram doados mais de 2,3 milhões de unidades de 

antirretrovirais, além de insumos de prevenção para diversos países, tais como: Paraguai, Cabo 

Verde, El Salvador, Peru, São Tomé e Príncipe, República Dominicana, dentre outros

§	Política de medicamentos: em 2015, realizou-se a primeira compra conjunta de medicamentos 

com países do Mercosul, liderada pelo Brasil, o que significou uma redução de mais de R$ 20 

milhões no custo do tratamento para o HIV

§	 Conferências internacionais: a delegação brasileira nas conferências internacionais da IAS 

(International AIDS Society) em Melbourne (2014) e Vancouver (2015) contou com diversidade 

na escolha de novos participantes, priorizando OSC de representatividade nacional de pessoas 

vivendo com HIV/aids e de populações-chave, bem como da academia e de estados e municípios. 

Para a próxima conferência de julho deste ano em Durban, o DDAHV pretende repetir o sucesso 

na representação brasileira

§	A campanha internacional ‘Proteja O Gol’ foi realizada em parceria com o Unaids e os municípios 

e estados-sede da copa do mundo do Brasil, em 2014

§	Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o DDAHV realizará 

atividades de prevenção ao HIV, IST e hepatites virais, em parceria com o munícipio do Rio de 

Janeiro. Ainda, em parceria com o Unaids, o DDAHV realizará a campanha internacional ‘#Eu 

Abraço’, dentro da estratégia de Zero Discriminação

§	Em junho de 2016, acontecerá em Nova Iorque a Reunião de Alto Nível das Nações 

Unidas (High Level Meeting) sobre HIV/aids, com apoio técnico do DDAHV ao MRE junto 

às negociações. Uma reunião com ampla participação de todos os atores ajudou a desenhar a 

posição brasileira na HLM 
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§	Participação do DDAHV em todo o processo de construção do documento final da Sessão Especial 

da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) sobre drogas - UNGASS 2016 - realizada em Nova 

Iorque, em abril do ano corrente. O documento trouxe avanços importantes para as políticas 

públicas globais sobre drogas, com nítida repercussão para o controle das hepatites virais e do 

HIV

§	A incidência internacional do Brasil em HIV, IST e hepatites virais ganhou novo fôlego com o 

fortalecimento da cooperação e da parceria com os programas de IST, aids e hepatites virais de 

diversos países; com organizações internacionais, com ênfase para as agências da ONU, tais como 

Unaids, Opas/OMS, Unesco, Unicef, Unodc, OIT e UNFPA; e com agências bilaterais de cooperação, 

em especial o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos

Destaques

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

§	Participação em comitês internacionais que elaboram guidelines de tratamento 

e de diagnóstico de IST, hepatites virais e HIV

§	Papel-chave na elaboração das três estratégias globais de HIV, IST    

e hepatites virais da OMS 

§	Protocolo de tratamento da hepatite C (interferon-free) tornou-se modelo para 

os países em desenvolvimento

§	Protocolo de tratamento de HIV em adultos, com a estratégia de tratamento 

para todos, tornou-se parâmetro para a elaboração das diretrizes da OMS 

§	Brasil é considerado um dos países com as melhores condições para alcançar as 

metas 90-90-90 até 2020








