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PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 

 

 

META 
01.1349.001 

Ter implantado pelo menos seis ações para promover o empoderamento 

sobre direitos sexuais e reprodutivos e prevenção das DST/Aids em 

mulheres, em parceria com OGs, ONGs e movimentos sociais no 

município de Campinas, em 2010. 

 

PARCIALMENTE 
ATINGIDA 

PARA QUEM Mulheres 

Participação no encontro de posse da nova direção do Sindicato das Domésticas, com apresentação dos trabalhos de 
prevenção realizados em parceria, em 2008 e 2009. 

Participação nas atividades da Marcha Mundial de Mulheres 2010, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 
com divulgação e distribuição de material de prevenção no Largo do Rosário. 

Participação nas atividades das comunidades tradicionais de terreiros na saúde, com produção, divulgação e 
distribuição de material de prevenção na cerimônia de lavagem das escadarias da Catedral, no Arraial do Jongo Dito 
Ribeiro e para o Dia da Visibilidade Lésbica. 

Divulgação, distribuição e utilização do cartão das mulheres nas atividades de prevenção nos Centros de Saúde, com 
movimentos sociais e eventos científicos (congressos, jornadas, simpósios). 

Realização de oficina de prevenção às DST/Aids no curso de formação para Promotoras Legais Populares de 
Campinas. 

Revisão do Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da Epidemia de DST/Aids de Campinas em parceria com 
Covisa, Coordenadoria da Mulher e parceiros do movimento social. 

Participação na 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, com apresentação do Plano Integrado 
de Enfrentamento à Feminização da Epidemia de DST/Aids de Campinas e aprovação de moção que propõe sua 
inclusão na pauta do Conselho Municipal de Saúde para discussão, deliberação e implementação do mesmo.  

Oferta de material educativo para evento das Promotoras Legais Populares. 

Edição de vídeo educativo sobre prevenção das DST/Aids entre mulheres, para utilização em grupos de discussão dos 
CS, em parceria com a RNP+. 

Apoio à implantação do fluxo de distribuição de insumos de prevenção (preservativo feminino e gel) no CR DST/Aids 
para mulheres acima de 50 anos e parceiras sorodiscordantes. 

Apoio ao CS Nova América na construção da marca do Dia P (Prevenção) como estratégia de produção de material de 
comunicação e ampliação da oferta de sorologias para HIV e sífilis com aconselhamento. 

 

 

META 
01.1349.002 

Ter implantadas, no município de Campinas, duas ações para diminuição 

das vulnerabilidades masculinas das DST/Aids, em 2010. 
PARCIALMENTE 

ATINGIDA 

PARA QUEM Homens 

Apresentação da experiência de Campinas em trabalhos de prevenção voltados para homens (CEASA e oficinas de 
sticker) no evento “Prevenção às DST/Aids e Masculinidades”, promovido pelo Programa Estadual de DST/Aids. 

Iniciado plano de trabalho para ações de prevenção às DST/Aids junto às 10 unidades selecionadas pela Secretaria de 
Saúde para implantação do Programa de Saúde do Homem. 

Participação na organização na Feira de Saúde da CEASA a ser realizada em setembro 2010, com inclusão de ações 
de prevenção e promoção de saúde aos trabalhadores desta cooperativa. 

Parceria com a RNP+ no projeto de ampliação da oferta de insumos de prevenção em locais freqüentados por homens 
(pelo menos dois por distrito). 
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META 
01.1349.003 

Ter realizadas pelo menos duas ações de educação permanente e 

educação popular para profissionais de saúde e profissionais do sexo em 

Campinas, em 2010. 

 

NÃO ATINGIDA 

PARA QUEM Profissionais do sexo 

Continuidade ao Projeto Belas do Campo (Assistência Integral às Profissionais do Sexo na Atenção Básica), através de: 

� qualificação das ações no campo e fixação de agentes de prevenção; 

� melhoria de instrumento de registro (cadastro); 

� construção de indicadores de avaliação do impacto do projeto pactuada com o Distrito Sul e coordenação do CS 
Campo Belo. 

Mantida e ampliada a atuação dos agentes de campo do NRD, E-Jovem e Identidade. 

Apoio à implantação do fluxo de distribuição de insumos de prevenção (preservativo feminino e gel) no CR DST/Aids 
para mulheres, michês e travestis profissionais do sexo. 

 

 

META 
01.1349.004 

Ter realizado dois projetos de prevenção das DST/Aids com adolescentes 

e jovens de movimentos culturais e dois projetos com OGs e ONGs de 

adolescentes e jovens em Campinas, em 2010. 

 

PARCIALMENTE 

ATINGIDA 

PARA QUEM Adolescentes e jovens 

Atividades desenvolvidas no CS Campo Belo visando fortalecer ações de educação em saúde em DST/Aids com 
adolescentes e jovens, qualificando o aconselhamento e participando na ação de prevenção com distribuição de 
preservativos e oferta de teste diagnóstico.  

Sensibilização de professores para implantação de ações de promoção de saúde e prevenção às DST/Aids segundo as 
diretrizes do projeto SPE (projeto piloto) nas escolas EE Guido Segalho, EE Antonio Móbile e EE José Maria Matosinho. 

Participação nas atividades do Arraial do Jongo Dito Ribeiro com produção, divulgação e distribuição de material de 
prevenção. 

Matriciamento e contribuição na organização e realização do EMA 2010, dentro das temáticas relacionadas às 
vulnerabilidades às DST/Aids e redução de danos. 

Monitoramento do projeto Falando com a Galera (Edital CEDAP) nas regiões Noroeste, Leste, Norte e Sul. 

Monitoramento do projeto de formação para os técnicos da Fundação Casa realizado pela TABA, através do convênio 
com o Estado. 

Aproximação com CTA Ouro Verde para participação em ações do SPE na região Sudoeste. 

Matriciamento de profissionais de saúde do CS Santa Bárbara e sensibilização de profissionais da Educação da Escola 
Estadual Parque São Jorge para ações de prevenção às DST/Aids a apoio às ações de promoção de saúde 
desenvolvidas entre centro de saúde e escola. 

Retomada da parceria com a Casa Guadalupana e Pernoite Protegido para reorganização das estratégias de prevenção 
e apoio à produção de vídeos educativos para o concurso Minutinho no Congresso Brasileiro de Prevenção às 
DST/Aids.  

 

 

META 
01.1349.005 

Realizadas cinco ações de prevenção das DST/Aids para a população gay, 

HSH e travesti de Campinas, em 2010. 
ATINGIDA 

PARA QUEM População LGBT 

Monitoramento de projeto de prevenção realizado pela ONG E-Jovem, através de edital do Estado. 

Apoio à ação de prevenção realizada pela casa Pride Club usando a marca Vista-se e envolvendo os funcionários e 
funcionárias do estabelecimento na atividade, assim como a divulgação da marca e dos telefones do CR DST/Aids nos 
flyers, com entrega de preservativos masculinos e gel, pontualmente, na lógica do incentivo ao uso destes insumos. 

Realização de trabalho de sensibilização junto aos funcionários do Cine Barão, distribuição de insumos (preservativos 
masculinos e gel) e realização de campo semanalmente pelos agentes do NRD. 
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Participação na organização do VIII Encontro Universitário da Diversidade Sexual (ENUDS) a ser realizado em 
outubro/2010, com financiamento e realização das atividades de prevenção às DST/Aids e de redução de danos, 
envolvendo parceiros de outros segmentos. 

Participação, junto à Saúde do Adulto, no planejamento e implantação do Protocolo de Hormonioterapia para travestis e 
transexuais em unidades selecionadas do SUS Campinas. 

Apoio à implantação do fluxo de distribuição de insumos de prevenção no CR DST/Aids para HSH (preservativo 
masculino e gel). 

 

 

META 
01.1349.006 

Realizadas ações de prevenção das DST/Aids nas datas comemorativas do 

Carnaval e 1º de Dezembro e em pelo menos três eventos de grande 

abrangência no município de Campinas, em 2010. 

ATINGIDA 

PARA QUEM População em geral 

Participação nas atividades do dia 1º de Dezembro, com distribuição de material educativo e insumos de prevenção à 
população, na região central, com oferta do teste rápido em parceria com a RNP+. 

Projeto Baile de Carnaval Samba, Suor e Saúde... Só com Camisinha, desenvolvido através de oficinas para confecção 
de peças e adornos para o baile, envolvendo funcionários, usuários e parceiros do CR, culminando na realização do 
baile no espaço de convivência do CR. 

Participação das atividades do pré-carnaval na Estação Cultura e na Curti Banda, com distribuição de material educativo 
e insumos de prevenção e oferta do teste rápido, em parceria com a RNP+. 

Participação no Carnaval 2010 com distribuição de insumos de prevenção para a população em geral. 

Participação nas atividades da Marcha Mundial de Mulheres 2010, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 
com divulgação e distribuição de material de prevenção no Largo do Rosário. 

Ações de prevenção, distribuição de material educativo e insumos e realização de teste rápido na Parada do Orgulho 
LGBT. 

 

 

META 
01.1349.007 

Ter executado pelo menos cinco ações para qualificar a implementação 

da política de Redução de Danos no Município de Campinas, em 2010. 
ATINGIDA 

PARA QUEM UD e UDI 

Qualificação da parceria do Núcleo de Redução de Danos (NRD) com a Saúde Mental do município, através de 
realização de processo seletivo de redutores de danos para os CAPS AD e capacitação dos novos redutores.  

Realização do processo seletivo e capacitação dos novos redutores de danos repostos no CR. 

Elaboração de um projeto de Política de Atenção ao uso e abuso de drogas entre os servidores municipais, junto com o 
DPSS e os CAPS AD. 

Trabalho de sensibilização dos funcionários do Cine Barão, com distribuição de insumos de prevenção e implantação de 
sistematização de trabalho de campo pelos agentes do NRD. 

Matriciamento para a apropriação do conceito de Redução de Danos no planejamento e execução do VII EMA 
(Encontro Municipal de Adolescentes) 2010. 

Realização de abordagens de prevenção de DST/Aids e RD na Feira da Juventude, em parceria com a Coordenadoria 
da Saúde da Criança e do Adolescente. 

Realização de ações de prevenção e Redução de Danos durante o mês da Diversidade LGBT (Cine Barão, Parada do 
Orgulho LGBT). 

Contribuição matricial para a apropriação do conceito de Redução de Danos junto ao Núcleo de Retaguarda (Núcleo 
Clínico, NAC e Nadeq) do Serviço de Saúde Cândido Ferreira. 

Matriciamento em técnicas de Redução de Danos para usuários de crack no CS Boa Vista. 

Contribuição no projeto “Belas do Campo” (CS Campo Belo) para apropriação do conceito de Redução de Danos, 
voltado à prevenção de DST/Aids entre profissionais do sexo e usuários de drogas. 

Contribuição na construção de indicadores quanti-qualitativos para a avaliação das ações em campo da região do CS 
Campo Belo, em conjunto com o DS Sul, coordenação do CS, coordenação da Prevenção e NECS. 
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META 
01.1357.001 

Apoiadas pelo PMDST/Aids pelo menos cinco ações de prevenção das 

DST/Aids durante as atividades de afirmação de cidadania LGBT no 

município de Campinas, em 2010. 

PARCIALMENTE 
ATINGIDA 

PARA QUEM LGBT 

Ações de prevenção, distribuição de material educativo e insumos e realização de teste rápido na Parada do Orgulho 
LGBT. 

Apoio à realização do concurso “Novos Talentos”, com confecção de material de divulgação e participação na 
organização.  

Participação e apoio na organização das atividades do Dia da Visibilidade Lésbica, com produção de material para 
divulgação do evento. 

 

META 
03.0007.002 

Ter criadas pelo menos duas estratégias para ampliar o acesso ao 

diagnóstico, tratamento e notificação sindrômica das DST na Atenção 

Básica do SUS Campinas, em 2010. 

PARCIALMENTE 
ATINGIDA 

PARA QUEM População em geral 

Organização para implantação do plano de monitoramento da abordagem sindrômica das DST na rede básica, 
envolvendo criação de grupo de trabalho, capacitação e qualificação do matriciamento.  

 

 

META 
03.0007.003 

Ter ampliado em pelo menos um Centro de Saúde a realização de ações de 

atenção integral às profissionais do sexo no município de Campinas, em 

2010. 

NÃO ATINGIDA 

PARA QUEM Profissionais do sexo 

 

 

META 
03.0007.004 

Ter ampliado em pelo menos quatro o número de unidades de saúde da 

atenção básica do SUS Campinas executando ações e projetos 

descentralizados de aconselhamento e diagnóstico precoce das DST/Aids, 

em 2010. 

 

NÃO ATINGIDA 

PARA QUEM População em geral, prioritariamente mulheres 

Construção de uma oficina de sexualidade em conjunto com o CETS, Grupo Identidade e outros parceiros a ser 
oferecida nos processos de educação permanente dos trabalhadores de saúde da rede SUS (em andamento) 

Pautada junto aos Distritos Sul e Noroeste a discussão de estratégias para descentralização das ações de prevenção, 
aconselhamento e diagnóstico precoce. 

Apoio ao CS Nova América na construção da marca do Dia P (Prevenção) como estratégia de produção de material de 
comunicação e ampliação da oferta de sorologias para HIV e sífilis com aconselhamento. 

 

META 
03.0007.005 

Ter realizado pelo menos três novas ações de comunicação social para 

prevenção às DST/Aids no município de Campinas, em 2010. 
ATINGIDA 

PARA QUEM População geral e populações mais vulneráveis 

Reproduzidos e distribuídos materiais educativos e de campanhas do Ministério da Saúde, do PEDST/Aids e do 
PMDST/Aids de Campinas em diversas ações de prevenção. 

Parceria com a RNP+ na criação e distribuição de diversos materiais educativos. 
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DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA 

 

 

META 
02.0020.001 

Ter disponibilizada em Campinas a Fórmula Láctea Infantil para 100% da 

demanda de crianças expostas ao HIV em 2010. 
ATINGIDA 

PARA QUEM Crianças expostas ao HIV 

Adquirida fórmula Láctea e distribuída conforme necessidade. 

 

 

META 
02.1353.001 

Ter criadas pelo menos quatro ações de promoção à integralidade da 

assistência às PVHA na cidade de Campinas, em 2010. 
ATINGIDA 

PARA QUEM PVHA 

Matriciamento de casos de PVHA em diversas unidades de saúde, conforme necessidade. 

Custeadas atividades de prevenção posithiva, adesão e geração de renda desenvolvidas pelo CR (grupos, atividades 
externas, oficinas, etc). 

Adquiridos suplementos nutricionais em quantidade suficiente para casos específicos do protocolo da área de nutrição. 

Distribuído material específico para PVHA, já produzido pelo movimento social (RNP+). 

Mantido o Grupo de Casos Novos no CR. 

Disponibilizado lanche para pacientes após coleta de exames, em parceria com movimentos sociais e PVHA. 

Adequado o espaço de recepção, ampliados consultórios médicos e implantado o sistema de senha na farmácia (1.000 
senhas por semana). 

Adquiridas cestas básicas para retaguarda social de PVHA usuárias do CR. 

Garantidos recursos para obtenção de documentos de usuários carentes. 

Adquirido vale transporte para situações emergenciais triadas pelo Serviço Social. 

Realizada atividade de convívio e estímulo à adesão para PVHA com co-infecção por tuberculose (Dia Mundial da 
Tuberculose). 

Reposição de ginecologista no CR, com novas propostas e ações de qualificação da assistência à mulher portadora de 
HIV/Aids. 

Proposta de encaminhamento de PVHA para reprodução assistida pelo PEDST/Aids. 

Adaptado projeto de geração de renda (cartonagem) para o Espaço CR, com inclusão de PVHA usuárias do serviço. 

Continuidade ao projeto da Academia Espaço CR, sem, no entanto, haver incremento das ações e aumento de horário 
de funcionamento, já que não houve adequação de RH. 

Aprimoradas e qualificadas as parcerias com as instituições da área psicossocial (CAPS, NADEQ e demais 
equipamentos da Rede de Saúde Mental). 

Realizadas atividades de integração entre profissionais, usuários e parceiros do CR: oficinas do Carnaval, Dias das 
Mães, festa junina, brechó, Dia dos Pais. 

Mantido o monitoramento das crianças expostas ao HIV junto ao Núcleo de Saúde Coletiva do CR em parceria com a 
CoVISA. Não houve aprimoramento pela falta de RH no NSC do CR. 

Mantidas as atividades do Grupo de Caminhada do CR. 

Apoio ao evento do Movimento Nacional de Cidadãs Posithivas (Encontro Regional de Lideranças), realizado em 
Campinas. 
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META 
02.1353.002 

Ter criado duas novas ações para qualificar a regulação de vagas e 

inclusão social junto às Casas de Apoio parceiras do PMDST/Aids de 

Campinas, em 2010. 

 

ATINGIDA 

PARA QUEM PVHA 

Processo de implantação de protocolos de encaminhamento, acolhimento e inclusão para a Central de Regulação de 
Vagas das Casas de Apoio. 

Discussão junto ao PEDST/Aids, SEADS, DRS 7 e Secretaria Municipal de Assistência de projeto piloto para 
qualificação de Casas de Apoio. 

Participação de dirigentes de Casas de Apoio em encontro nacional sobre o tema. 

Qualificação técnica do objeto jurídico de convênio das Casas de Apoio parceiras com a Secretaria Municipal de Saúde. 

Qualificação do monitoramento dos planos de trabalho com instituição de comissão de acompanhamento de convênios. 

 

 

META 
02.1353.003 

Ter ampliado diagnóstico e tratamento em saúde bucal a 50% dos 

pacientes vinculados ao CR-DST/Aids de Campinas em 2010, respeitando 

os critérios de risco e garantindo acesso a todas as PVHA. 

 

NÃO ATINGIDA 

PARA QUEM PVHA 

Pleiteado junto ao RH da SMS reposição e ampliação da equipe auxiliar, sem sucesso. 

Iniciado processo de aquisição de estoque estratégico de insumos e medicamentos não padronizados necessários à 
saúde bucal das PVHA. 

 

 

META 
02.1354.001 

Ter aumentado em 10% o número de primeiras testagens para o HIV em 

populações mais vulneráveis nos CTAs do PMDST/Aids de Campinas, em 

2010. 

 

ATINGIDA 

PARA QUEM Populações mais vulneráveis 

Implantado o diagnóstico rápido para HIV no CR. 

Dada continuidade à adequação do processo de trabalho dos CTAs, incluindo aumento de RH (contratação de duas 
psicólogas). 

Mantidas algumas ações do CTA itinerante, pois não foi adquirido o veículo-CTA e não houve disponibilidade de 
aumento de RH ou pagamento de horas-extras para as atividades. 

Participação das atividades do pré-carnaval na Estação Cultura e na Curt Banda, com oferta do teste rápido, em 
parceria com a RNP+. 

Implantada e qualificada a disponibilização de outros insumos (gel, preservativos femininos) para populações mais 
vulneráveis. 
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GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL 

 

 

META 
03.0007.001 

Ter apoiadas as três diretrizes do PEDST/Aids relacionadas à feminização 

da epidemia da Aids, no município de Campinas, em 2010. 
PARCIALMENTE 

ATINGIDA 

PARA QUEM Mulheres 

Revisão do Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da Epidemia de DST/Aids de Campinas em parceria com 
Covisa, Coordenadoria da Mulher e parceiros do movimento social. 

Participação na 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, com apresentação do Plano Integrado 
de Enfrentamento à Feminização da Epidemia de DST/Aids de Campinas e aprovação de moção que propõe sua 
inclusão na pauta do Conselho Municipal de Saúde para discussão, deliberação e implementação do mesmo.  

 

 

META 
03.0007.006 

Mantidas 100% das ações prioritárias para execução do PAM 2010 em 

Campinas. 
PARCIALMENTE 

ATINGIDA 

PARA QUEM População geral, mais vulneráveis e profissionais de saúde 

Pautada com a SMS a manutenção das etapas trabalho e o pagamento das mesmas para ações estratégicas de 
prevenção às DST/Aids desenvolvidas além do horário de trabalho, porém não houve entendimento de legalidade deste 
método de remuneração pelo Departamento Jurídico da SMS, tampouco contratação de pessoal qualificado. 

Apesar de dificuldades na adaptação ao processo de aquisição de materiais e serviços junto ao Departamento 
Administrativo, foi atendida grande parte das solicitações. 

Qualificação das solicitações e contatos com Departamento Administrativo para aquisição de insumos e serviços. 

Gestão junto à SMS para garantir recursos destinados aos coordenadores de serviços (adiantamento). 

Gestão junto ao DGDO, Jurídico SMS e Departamento de Saúde para processos de editais de concorrência para 
projetos de OSC. 

Gestão, em parceria com a Covisa, da implantação e qualificação do diagnóstico, notificação e assistência das hepatites 
virais. 

Participação da gestão do PMDST/Aids nas reuniões do colegiado dos distritos de saúde e com movimentos sociais 
organizados para pactuar nova forma de atuação do Programa junto à rede SUS Campinas. 

Qualificação da parceria do PMDST/Aids com a Saúde Mental do município. 

Reaproximação do PMDST/Aids com os demais serviços de assistência, apoio social e diagnóstico de HIV do município. 

Reinserção institucional do PMDST/Aids na Secretaria de Saúde e demais secretarias/equipamentos municipais. 

 

 

META 
03.1357.001 

Ter realizadas pelo menos cinco ações estratégicas de educação 

permanente relevantes para o enfrentamento da epidemia da Aids no 

município de Campinas, em 2010. 

 

ATINGIDA 

PARA QUEM Gestores, profissionais de saúde, PVHA, conselheiros municipais, distritais e locais 

Realizadas atividades descentralizadas para a socialização de dados e análise da epidemia da Aids, trabalhos e ações 
desenvolvidos em DST/Aids em distritos, unidades de saúde e eventos dom parceiros. 

Participação de profissionais de saúde do PMDST/Aids e Rede SUS, PVHA e parceiros em congressos, simpósios e 
eventos (Congresso Brasileiro de Prevenção às DST/Aids, Mostra Nacional de Saúde e Prevenção nas Escolas, 
COSEMS, Simpósio de Masculinidade, Congresso Paulista de Infectologia, Encontro Nacional de Novas Tecnologias de 
Prevenção, Encontro Nacional de Casas de Apoio, além de diversos eventos voltados ao movimento social) 

Incentivada e apoiada a elaboração de trabalhos científicos e relatos de experiências relacionados às DST/Aids em 
todos os eventos científicos citados acima. 
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META 
03.1357.002 

Ter realizadas pelo menos duas ações para qualificação do 

monitoramento da política do incentivo às ações de DST/Aids no 

município de Campinas, em 2010. 

 

NÃO ATINGIDA 

PARA QUEM Gestores, profissionais de saúde, PVHA, conselheiros municipais, distritais e locais 

 

 

META 
04.1349.001 

Ter monitorado 100% dos projetos de OSC financiados por recursos 

descentralizados do Programa Estadual de DST/Aids para o município de 

Campinas, em 2010. 

NÃO ATINGIDA 

PARA QUEM Populações mais vulneráveis 

Criado GT de OG e ONG para discussão de objeto e regras para os editais de seleção pública de projetos de OSC e 
ONGs com o tema Aids, de acordo com processos de descentralização de editais do PEDST/Aids. 

Publicado decreto do Prefeito Municipal de Campinas autorizando a realização dos editais do PMDST/Aids. 

Feitos contatos para formação de comissão independente de avaliação de projetos. 

Trabalho em parceria com a Assessoria Jurídica da SMS para elaboração do descritivo formal dos editais. 


