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HISTÓRIA

� Desde o início da epidemia de Aids em Campinas o 
Centro Corsini atuou com pioneirismo, compromisso 
e atitude, proporcionando acolhimento, diagnóstico 
e tratamento para a população antes mesmo da 
criação de espaços próprios para tal na Rede criação de espaços próprios para tal na Rede 
Municipal

� Atualmente mantém-se parceiro do Programa 
Municipal de DST/Aids, atuando na Assistência à 
Pessoas Vivendo com HIV/Aids, diagnóstico do HIV 
e em prevenção às DST/HIV/Aids.



CENTRO CORSINI-UAI

� Mantém também abrigo (Unidade de Apoio Infantil-UAI) 
para crianças (vinte vagas) portadoras ou filhos de 
portadores de HIV/Aids em situação de abandono ou 
orfandade. Trata-se de equipamento de suma  importância 
na luta contra o estigma, o preconceito e que tem trabalho 
em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde 
para Aids e direitos humanos.
em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde 
para Aids e direitos humanos.

� Oferecem cuidadores, moradia, alimentação qualificada, 
atividades pedagógicas e sociais, inserção social junto à 
comunidade a fim de evitar o isolamento, tentativa de 
manutenção ou resgate de  vínculo familiar, 
acompanhamento à assistência médica, medicações e 
demais cuidados.



CENTRO CORSINI - AMBULATÓRIO

� Assistência ambulatorial qualificada para Pessoas 
Vivendo com HIV/Aids (PVHA), principalmente 
adolescentes, segundo Plano de Trabalho

� Diagnóstico do HIV e outras DST

� Ações de prevenção às DST/HIV/Aids



PLANO DE TRABALHO

� Manter o número de 20 vagas para acolhimento de 
crianças e adolescentes que consiste em residência, 
alimentação, lazer, cuidados com a saúde, 
acompanhamento escolar e psicológico, além do 
acompanhamento social das famílias.acompanhamento social das famílias.

� Oferecer 25 vagas para atendimento ambulatorial 
e para o desenvolvimento de atividades sócio-
educativas e ambientais que possibilitem o 
desenvolvimento do potencial dos usuários.



PLANO DE TRABALHO

� Proporcionar atendimentos de saúde para crianças 
e adolescentes, visando à ênfase à adesão aos 
tratamentos, assim como de todo o núcleo familiar

� Implementar a busca ativa das crianças e � Implementar a busca ativa das crianças e 
adolescentes portadores de HIV ou doentes de 
AIDS nos ambulatórios da UNICAMP e PUCC como 
forma de garantir o início ou manutenção do 
tratamento



PLANO DE TRABALHO

� Efetivar o diagnóstico da situação atual e identificação 
da situação social das crianças e adolescentes ex-
acolhidos, que retornaram para família de origem 
/extensa ou para famílias substitutas

� Realizar atendimentos de grupos de pais de crianças / � Realizar atendimentos de grupos de pais de crianças / 
adolescentes acolhidos e pais / responsáveis de ex-
acolhidos 

� Realizar de grupos de pais de crianças / adolescentes 
portadores do HIV ou doentes de AIDS como forma de 
apoio no entendimento da importância do tratamento e 
cuidados, além da troca de experiências



VALORES FINAIS

VAGAS VALOR/VAGA TOTAL/MÊS

ABRIGADOS 20 R$ 1.350,00 R$ 27.000,00ABRIGADOS 20 R$ 1.350,00 R$ 27.000,00

SEMI-ABRIGADOS 25 R$ 1.000,00 R$ 25.000,00

TOTAL R$ 52.000,00


