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PAM  2010PAM  2010

PAM 2010
Promoção, Prevenção e Proteção

PAM 2010
Promoção, Prevenção e Proteção



18/11/2009

2

MetaMetaMetaMeta

Ter implantadas pelo menos seis ações 
para promover o empoderamento sobre 
direitos sexuais e reprodutivos e 
prevenção às DST/Aids em mulheres, 
em parceria com OGs, ONGs e 
movimentos sociais no município de 
Campinas, em 2010. 

MetaMetaMetaMeta

Ter implantadas, no município de 
Campinas, duas ações para diminuição 
das vulnerabilidades masculinas às 
DST/Aids, em 2010. 



18/11/2009

3

MetaMetaMetaMeta

Ter realizadas pelo menos duas ações 
de educação permanente e educação 
popular para profissionais de saúde e 
profissionais do sexo em Campinas, 
em 2010. 

MetaMetaMetaMeta

Ter realizados dois projetos de 
prevenção às DST/Aids com 
adolescentes e jovens de movimentos 
culturais e dois projetos com OGs e 
ONGs de adolescentes e jovens em 
Campinas, em 2010. 



18/11/2009

4

MetaMetaMetaMeta

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. 

MetaMetaMetaMeta

Realizadas cinco ações de prevenção 
das DST/Aids para a população gay, 
HSH e travesti de Campinas, em 
2010. 



18/11/2009

5

MetaMetaMetaMeta

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. 

PAM 2010
Atenção Básica

PAM 2010
Atenção Básica



18/11/2009

6

MetaMetaMetaMeta

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. 

MetaMetaMetaMeta

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. 



18/11/2009

7

MetaMetaMetaMeta

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. 

PAM 2010
Redução de Danos

PAM 2010
Redução de Danos



18/11/2009

8

MetaMetaMetaMeta

Ter executado ao menos cinco ações 
para qualificar a implementação da 
política de Redução de Danos no 
município de Campinas, em 2010. 

PAM 2010
Diagnóstico, Tratamento e Assistência

PAM 2010
Diagnóstico, Tratamento e Assistência



18/11/2009

9

MetaMetaMetaMeta

Ter disponibilizada em Campinas a 
Fórmula Láctea Infantil para 100% 
da demanda de crianças expostas 
ao HIV em 2010. 

MetaMetaMetaMeta

Ter criadas pelo menos quatro ações 
de promoção à integralidade da 
assistência às PVHA na cidade de 
Campinas, em 2010. 



18/11/2009

10

MetaMetaMetaMeta

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. 

MetaMetaMetaMeta

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. 



18/11/2009

11

MetaMetaMetaMeta

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. 

PAM 2010
Gestão e Desenvolvimento Humano e Institucional

PAM 2010
Gestão e Desenvolvimento Humano e Institucional



18/11/2009

12

MetaMetaMetaMeta

Ter apoiadas as três diretrizes do 
PE-DST/Aids relacionadas à 
feminização da epidemia da Aids, no 
município de Campinas, em 2010. 

MetaMetaMetaMeta

Ter realizadas pelo menos cinco ações 
estratégicas de educação permanente 
relevantes para o enfrentamento da 
epidemia da AIDS, no município de 
Campinas, em 2010. 



18/11/2009

13

MetaMetaMetaMeta

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. 

MetaMetaMetaMeta

Ter promovido editais de concorrência 
para projetos de prevenção das 
DST/Aids em Campinas, em 2010. 



18/11/2009

14

MetaMetaMetaMeta

Ter realizado pelo menos três novas 
ações de Comunicação Social para 
Prevenção as DST/AIDS no 
município de Campinas, em 2010. 

RECURSOS
INCENTIVO PRÓPRIOS TOTAL

ASSISTÊNCIA 155.159,86 1.666.000,00 1.821.159,86

PREVENÇÃO 90.643,04 918.000,00 1.008.643,04

GESTÃO 270.642,70 1.716.000,00 1.986.642,70

PARCERIA COM 
OSC

600.000,00 600.000,00

TOTAL 1.116.445,60 4.300.000,00 5.416.445,60


