
PAM 2011  



Promoção,  

Prevenção e Proteção 



Eixos de referência das ações da Prevenção 

Aconselhamento entre pares 

Aconselhamento pós-teste 

Abordagem sindrômica 

Sexualidade 

Diversidade sexual 

DST/Aids 

1. Horizontalidade 
• Ações de apoio e matriciamento voltadas à 

qualificação dos trabalhadores da rede pública 
e ONGs 



• Mulheres 

• Masculinidades 

• Juventude 

• LGBT 

• Profissionais do sexo 

• UD-UDI 

2. Segmentos: 



• HSH 

• Profissionais do sexo 

• Moradores de rua 

3.Trabalho de campo abordando grupalidades 
consideradas de maior vulnerabilidade  



 Meta 01.1349.001  

Ter realizado pelo menos seis ações 
para diminuição das vulnerabilidades 
às DST/HIV/Aids/Hepatites Virais 
entre mulheres, no município de 
Campinas, em 2011.  

 



Carnaroseira 
 
 
19 de fevereiro de 2011 
 
 



O que é 

• Evento carnavalesco promovido pelo 
Jongo Dito Ribeiro, Comunidade 
Tradicional de Terreiros e Promotoras 
Legais Populares, com desfile de bloco 
pelos arredores da Fazenda Roseira, 
com objetivo de promover a integração 
da comunidade e vizinhança. 



Ações realizadas 

• Oficinas para confecção de bonecos 
gigantes (semelhantes aos de Olinda). 

• Participação no desfile do bloco, com 
ações de prevenção às DST/Aids durante 
o percurso, com distribuição de 
preservativos. 



Lavagem das Escadarias 

da Catedral 

23 de abril de 2011 



O que é 

• É uma festa tradicional das 
religiões de matrizes africanas, 
realizada em parceria com o 
Programa Municipal de DST/Aids 
desde 2008. 



Objetivos 
• Promover a discussão sobre prevenção 

às DST/HIV/Aids junto às 
Comunidades Tradicionais de Terreiros 

• Divulgar materiais informativos 

• Disponibilizar insumos de prevenção 
para essa população 



Resultados alcançados 

• Distribuídos 300 kits de material de 
prevenção (material informativo, gel e 
preservativo masculino) para as pessoas 
que acessaram a barraca. 

• Disponibilizados preservativos 
masculinos para a população geral 
durante todo o evento. 



Festa de São Jorge 

1º de maio de 2011 



• Participação na festa dos terreiros 
de umbanda promovida por esta 
comunidade, com objetivo de 
fortalecer a parceria e fomentar a 
discussão sobre DST/Aids, com 
disponibilização de insumos de 
prevenção e material informativo.   



Evento das 

Promotoras Legais Populares 

29 de junho de 2011 



• Participação no evento promovido 
pelas Promotoras Legais Populares, 
realizando oficina de prevenção às 
DST/Aids para as mulheres. 



Dia da Visibilidade Lésbica 

28 de agosto de 2011 

1º Seminário Muxima dia Muato:  
o axé do Ilê discutindo a Homossexualidade 



• Participação no evento promovido 
pela Associação Social Cultural e 
Beneficente Inzo Musambu “Rainha 
das Águas Doces”, com vários 
outros parceiros. 



Objetivos  
• Discutir com a sociedade em geral, mulheres 

lésbicas (pertencentes ou não às comunidades 
tradicionais de terreiro), movimentos sociais, 
professores e poder público temas como: 
Homossexualidade feminina 
Políticas públicas municipais para mulheres lésbicas 
Direitos sexuais e reprodutivos 
Prevenção às DST/Aids 
 



Ações realizadas no evento: 

• Montagem de tenda temática voltada 
para a prevenção de DST/Aids, com um 
ambiente para relaxamento, onde foram 
distribuídos insumos de prevenção para 
os participantes do evento 

• Número aproximado de pessoas: 40 



Ter realizado pelo menos duas   
ações para diminuição das 
vulnerabilidades masculinas às 
DST/HIV/Aids/Hepatites Virais, no 
município de Campinas, em 2011.  

 Meta 01.1349.002  



Evento “Parada Legal” 

29, 30 e 31 de março de 2011 



• Participação no evento “Parada Legal”, 
promovido pela Rota das Bandeiras, com 
objetivo de propiciar aos caminhoneiros 
um  momento de reflexão sobre sua saúde 
e auto-cuidado, oferecendo: 
 Aferição de PA e glicemia 
 Orientação médica e nutricional 
 Vacinação (tétano, hepatite B, DT, etc) 
 Teste rápido de Hepatite C  
 Prevenção de DST/Aids 
 Orientação sobre meio ambiente (prevenção 

contra dengue, por exemplo) 
 Serviços de cabeleireiro 



• Realizado em parceria com unidades 
básicas de saúde do Distrito Norte, ONG, 
equipe do resgate, entre outros. 

 

• Número de pessoas que passaram pelo 
evento: aproximadamente 750 pessoas 



Ações realizadas  

• Orientação sobre prevenção e uso de 
preservativos feminino e masculino 

• Distribuição de preservativos masculinos 

• Distribuição de material informativo 



IV Feira de Saúde - CEASA 

12 de setembro de 2011 



• Participação na IV Feira de Saúde 
organizada pelo ambulatório médico da 
Ceasa Campinas, com objetivo de 
propiciar aos seus frequentadores 
(caminhoneiros, produtores, clientes, 
trabalhadores e moradores de bairros 
vizinhos) um  momento de reflexão sobre 
sua saúde e auto-cuidado. 



Serviços oferecidos na Feira 
• Verificação de PA e teste de diabetes 
• Orientação sobre tabagismo e teste pulmonar 
• Orientação alimentar e sobre saúde bucal 
• Vacinação de adultos (tétano, hepatite B, DT, etc) 
• Orientação sobre meio ambiente (prevenção contra 

dengue, animais peçonhentos)  
• Prevenção de câncer da próstata e coleta de exames 
• Prevenção de doenças relacionadas ao trabalho 
• Alongamento  
• Orientação previdenciária 
• Serviço de cabeleireiro 



Ações do Núcleo de Prevenção 

• Teste rápido para HIV – 100 testes  

• Orientações sobre DST/Aids 

• Distribuição de preservativos 



Ter realizado pelo menos cinco 
ações para diminuição das 
vulnerabilidades de profissionais do 
sexo às DST/HIV/Aids/Hepatites 
Virais, no município de Campinas, 
em 2011.  

 Meta 01.1349.003  



Descentralização do protocolo 

de distribuição de insumos 

Preservativos e gel lubrificante 



Objetivo 

• Descentralizar o protocolo de distribuição de 
insumos de prevenção (preservativos 
masculinos e gel lubrificante) nas unidades 
básicas de saúde que têm em sua área de 
abrangência alta concentração de 
profissionais do sexo e outras populações 
vulneráveis. 



Resultados alcançados 
• Implantação do protocolo de descentralização dos 

insumos no CS Itatinga. 

• Qualificação do vínculo da equipe do Núcleo de  
Prevenção com a equipe do Centro de Saúde 
Itatinga, com melhoria no matriciamento das ações. 

• Aumento considerável do vínculo das profissionais do 
sexo ao Centro de Saúde, devido à facilitação do 
acesso aos insumos de prevenção. 

• Aumento do número de profissionais do sexo 
cadastradas no Centro de Saúde para receber os 
insumos (de 180 para 480). 



Vacinação Hepatite B 
 

Profissionais do sexo e moradores de rua 



Objetivos 

1. Qualificar o trabalho em campo 
realizado pelos agentes de prevenção 
na divulgação da prevenção às 
hepatites, e na importância da 
vacinação de hepatite B em populações 
específicas caracterizadas como “mais 
vulneráveis”. 



Objetivos  

2. Aumentar a cobertura vacinal de 
hepatite B entre populações específicas 
(moradores de rua e profissionais do 
sexo). 



Objetivos 

3. Contribuir ativamente na construção do 
vínculo das populações vacinadas junto 
às unidades de saúde de sua área de 
abrangência e Centro de Referência em 
DST/Aids. 



Campos realizados 
Profissionais do sexo: 

• Fepasa (mulheres, travestis, HSH e clientes) 
• Itatinga (mulheres, travestis e clientes) 
• Área da Renner (mulheres, travestis e 

clientes) 
• Área da Praça Carlos Gomes (mulheres, 

travestis e clientes) 
• Pensão de travestis (apenas moradoras 

travestis do local) 



Campos realizados 

Moradores de rua: 
• Área da Casa da Cidadania (moradores de 

rua e população geral) 

• Área do Mercadão (apenas moradores de 
rua) 



Resultados alcançados até o momento 

• Profissionais do sexo: 

- 1ª dose: 248 pessoas vacinadas 

- 2ª dose: 61 pessoas vacinadas (24,6% dos 
vacinados inicialmente) 

- 3ª dose: 19 pessoas vacinadas 

Obs.: ainda há pontos de vacinação a serem realizados  



Resultados alcançados até o momento 

• Moradores de rua: 
- 1ª dose: 91 pessoas vacinadas  

- 2ª dose: 11 pessoas vacinadas (12,1% dos 
vacinados inicialmente) 

- 3ª dose: ainda não foi realizada 



• Foi realizada parceria com o CS Itatinga na 
vacinação realizada na área. 

• Os agentes de prevenção têm realizado ações de 
disponibilização de insumos nestas áreas, junto 
com o trabalho de divulgação de prevenção das 
DST/Aids. 

• Foram feitas duas rodas de conversa sobre 
hepatites na primeira pensão de travestis 
acessada; ainda serão feitas outras rodas de 
conversa em outras pensões (já agendadas), onde 
também será realizada a primeira dose de vacina 
contra hepatite B. 



Ter realizado pelo menos cinco   
ações para a diminuição das 
vulnerabilidades de adolescentes e 
jovens às DST/HIV/Aids/Hepatites 
Virais no município de Campinas,    
em 2011.  

 Meta 01.1349.004  



Festa Julina da  
Comunidade Jongo Dito Ribeiro 

“Arraiá do Jongo” 

09 de julho de 2011 



• Participação na tradicional Festa Julina 
promovida pelo Jongo Dito Ribeiro na 
Fazenda Roseira, aberta ao público 
geral, da tarde de sábado até 6h da 
manhã de domingo, movimentando 
cerca de 2000 pessoas. 



Ações realizadas no evento: 

• Montagem de uma sala de sensações 
para vivência dos sentidos como 
estratégia para reflexões acerca do 
prazer, vulnerabilidades e prevenção 
às DST/Aids. 

• Número de participantes: 300 pessoas  



Programa “Jovem Aprendiz” 

CECOIA – Centro Comunitário Irmão André 

Agosto de 2011 
 



O que foi 

• Construção e realização de oficinas para 
adolescentes de ambos os sexos, na 
faixa de 15 a 17 anos, participantes do 
programa Jovem Aprendiz desenvolvido 
pelo CECOIA dentro do módulo “Ciências 
Naturais”. 

 



Objetivos  
• Incluir no módulo de Ciências Naturais temas 

como sexualidade, diversidade sexual, 
DST/Aids e vulnerabilidades. 

• Capacitar os profissionais do CECOIA e do CS 
Sousas em estratégias de abordagem sobre 
estes temas. 

• Matriciar as ações de prevenção em DST/Aids 
a serem desenvolvidas pelo CECOIA. 



• Metodologia: 
 Sala de sensações 
 Dinâmicas de grupo 
 Oficinas temáticas 
 Exposições dialogadas 
 

• Carga horária: 12 horas por turma 
• Número de participantes: 40 



Avaliação  

• Avaliação do aproveitamento dos alunos 
será apresentada em 05/12/2011, através 
de uma expressão artística escolhida 
pelos jovens (teatro, evento multimídia, 
cartões, documentário, etc) 

 



Ter realizado pelo menos oito    

ações para a diminuição das 

vulnerabilidades da população LGBT 

às DST/HIV/Aids/Hepatites Virais no 

município de Campinas, em 2011. 

 Meta 01.1349.005  



Praça Bento Quirino 



• Realização de campo com ações de 
prevenção às DST/Aids voltadas para 
a população jovem do segmento 
LGBT. 

• Periodicidade quinzenal (sextas-feiras 
à noite). 



Big Juice Party 

01 de julho de 2011 



• Participação na matinê LGBTeen 
promovida pela ONG E-Jovem no mês da 
Diversidade Sexual, em parceria com a 
organização da Parada do Orgulho LGBT. 
 

• Realizadas ações de campo em 
prevenção de DST/Aids, com distribuição 
de insumos e material informativo voltado 
aos segmentos Juventude e LGBT. 



Concurso “Novos Talentos” 

26 de junho de 2011 

Advocacy – Diversidade Sexual 



• Participação no concurso de travestis, 
transformistas e drag-queens realizado no 
teatro da Vila Padre Anchieta, visando dar 
visibilidade à população LGBT, através de: 
• Apoio à logística do evento  
• Participação na comissão julgadora  
• Realização de ações de prevenção durante    

o evento (entrega de preservativos, folhetos 
informativos) 



Parada do Orgulho LGBT 

03 de julho de 2011 



Festa VISTA-SE - Boate Apple 

06 de agosto de 2011 



Ter realizado pelo menos cinco 

ações para a diminuição das 

vulnerabilidades de UD e UDI às 

DST/HIV/Aids/Hepatites Virais no 

município de Campinas, em 2011. 

 Meta 01.1349.006  



Ter realizado as cinco ações 
prioritárias para a diminuição das 
vulnerabilidades e aumento do 
diagnóstico da população geral para 
as DST/HIV/Aids/Hepatites Virais no 
município de Campinas, em 2011. 

 Meta 01.1349.007  



Pré Carnaval 

Março de 2011 



• Participação nos eventos que antecedem o 
Carnaval em vários eventos locais da cidade: 

• City Banda 
• Curti Banda 
• Escola de Samba Leões da Vila Pe. Anchieta 
• Praça da Concórdia 
• Carnaroseira 

• Realizadas ações de campo em prevenção de 
DST/Aids, com distribuição de insumos e 
material informativo à população geral. 



Democratização do acesso aos 

insumos de prevenção 

 

Dispensadores de preservativos 



• Colocação de dispensadores de 
preservativos masculinos na rede SUS 
Campinas e locais públicos (bares, cafés, 
lanchonetes, boates, restaurantes),    
com o objetivo de facilitar o acesso da 
população geral a este insumo de 
prevenção. 

• Realizado em parceria com a RNP+. 



Pontos abastecidos pela RNP+ 

• Café Regina 

• Nosso Bar 

• Sandubom Choperia e Lanchonete 

• Lanchonete Bis Lanches 

• Restaurante Coliseu 

• Restaurante Mama Júlia 



Pontos abastecidos pela Rede SUS 
 
• Boate Apple 

• Academia 

• Lan-house / Salão 
Beleza 

• Bar Reginaldo 

• Mercado Pague Menos 

 

• Bar do Mauro 

• Lava- Jato 

• Mercado Brasília 

• Oficina Mecânica 

• Bar Clovis 

• Bar do Sidney 

 



Capacitação em Aconselhamento 
entre Pares 

04, 05, 10 e 12  de agosto de 2011 



• Capacitação voltada a agentes de 
saúde, agentes de prevenção e outras 
pessoas inseridas no trabalho de 
promoção da saúde e/ou prevenção de 
DST/Aids, com o objetivo de ampliar o 
número de pessoas qualificadas para 
realizar aconselhamento entre pares. 

• Carga horária total: 24 horas (6 módulos 
de 4 horas cada um)  



• 26 participantes 
 UBS (Campo Belo, Anchieta, Florence, 

Itatinga, DIC I, São José) 
 Caps AD (Independência, Reviver) 
 PM DST/Aids 
 Parceiros (Comunidade Tradicional de 

Terreiros, E-Jovem, Identidade, PLP, 
segmento LGBT) 

 

• Plano de monitoramento: proposta de 
encontros a cada 3 ou 4 meses, ao longo 
de 12 meses. 





PAM 2011  



Diagnóstico,  

Tratamento e Assistência 



Disponibilizada, em Campinas,   
a Fórmula Láctea Infantil para 
100% da demanda de crianças 
expostas ao HIV em 2011.  

 Meta 02.0020.001  



• Adquirida Fórmula Láctea para 
100% da demanda.  



Ter realizado pelo menos seis 
ações que qualifiquem a atenção 
integral a PVHA no município de 
Campinas, em 2011.  

 Meta 02.1353.001  



1. Realizamos capacitações para pessoal da 
recepção, médicos, enfermeiros e demais 
técnicos para comorbidades do HIV, 
complicações da terapia antirretroviral e 
assuntos pontuais.  

2. Implantamos a nova ficha clínica da 
assistência, com respeito à diversidade e 
ampliação de informações.  

3. Iniciamos a qualificação da consulta 
farmacêutica para casos pontuais. 

4. Iniciamos conversa com SAID para 
matriciamento dos casos do ADT. 



5. Mantivemos grupo de gestantes, mulheres, 
HSH, casos novos. 

6. Fizemos várias reuniões e estreitamos 
contato e discussão de casos com os CAPS e 
CAPS AD (Saúde Mental). 

7. Foram adquiridos insumos de prevenção à 
saúde bucal para usuários do CR-DST/Aids: 
limpadores de língua, creme dental especial, 
escova para periodontia, enxaguatório bucal 
e escova elétrica. 



Ter realizado pelo menos oito 
ações para promoção da 
qualidade de vida de PVHA no 
município de Campinas, em 2011. 

 Meta 02.1353.002  



1. Mantivemos Grupo de Caminhada, Academia, 
ampliamos oferta de terapias integrativas 
(yoga). Perdemos qualidade e quantidade de 
equipamentos, bem como recursos para 
atividades da Academia. 

2. Mantivemos as ações do Espaço de 
Convivência do CR-DST/Aids: festa do  Dia 
das Mães, carnaval, festa junina e educação 
continuada. 



3. Apoiamos, com cessão de espaço e pessoal, 
o Grupo de Ajuda Mútua realizado pela 
RNP+. 

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

 



Ter realizado pelo menos quatro 
ações que ampliem a retaguarda 
social a PVHA no município de 
Campinas, em 2011.  

 Meta 02.1353.003  



1. Realizamos, através do Departamento 
Administrativo da SMS, processo licitatório 
para aquisição de cestas básicas para PVHA, 
que resultou vazio. 

2. Mantivemos compra de passes para situações 
emergenciais triadas pelo Serviço Social. 

3. Participamos da implantação da Comissão de 
Acompanhamento de Convênios das Casas 
de Apoio e suas atividades realizadas até o 
momento, em conjunto com DGDO, COVISA, 
VISAs distritais, CAC e CMS. 



Ter aumentado em 10% o 
número de testagens para o HIV 
e Hepatites Virais no município 
de Campinas, em 2011.  

 Meta 02.1354.001  



1. Diminuímos nossa capacidade de realizar 
CTA Itinerante em virtude da falta de recursos 
humanos, pagamento de horas adicionais, 
infra-estrutura. 

2. Implantamos a coleta de sorologias de 
hepatites virais B e C no CTA Centro. 

3. Articulamos a participação de duas técnicas 
do Centro Corsini no treinamento do 
Programa Estadual para Diagnóstico Rápido 
para HIV e demos retaguarda técnica para o 
CTA/CECOM-Unicamp. 



 Segundo dados do laboratório municipal, 
no ano de 2011 tivemos aumento de 32% 
de coletas de sorologias para Hepatite C 
de 24 % para Hepatite B. As coletas de HIV 
convencionais aumentaram 6%. 

 Em relação ao Diagnóstico Rápido 
(comparando jan-jun 2010 com jan-jun 
2011): aumento de 24% nos dois CTAs, 
média de 650 exames/mês em 2011. 



PAM 2011  



Gestão e Desenvolvimento 

Humano e Institucional 



Ter realizado as onze ações 
prioritárias para execução do 
PAM no município de Campinas, 
em 2011.  

 Meta 03.0007.001  



1. Mantivemos a aquisição de gel lubrificante. 

2. Mantivemos a parceria com a RNP+ para o 
projeto de facilitação do acesso aos insumos 
de prevenção, o qual ocorreu graças ao 
esforço dessa ONG, pois não dispusemos de 
recursos para manutenção deste projeto. A 
ação do Programa limita-se ao fornecimento de 
preservativos. 

3. Implantamos o projeto de facilitação de acesso 
aos insumos na região do CS Nova América; 
em implantação no Jardim Itatinga, Vila Padre 
Anchieta e espaços de sociabilidade LGBT. 



4. Reproduzimos os materiais informativos do 
Ministério da Saúde (Hepatites Virais e Fique 
Sabendo). Reproduzidos demais materiais 
como cartões, e materiais para populações 
específicas de produção própria. 

5. Garantimos somente a participação de 
profissionais de saúde do PMDST/Aids em 
simpósios e eventos até julho de 2011. No 
momento, a SMS está sem contrato para esta 
modalidade. 



6. Recompusemos a equipe do Núcleo de 
Saúde Coletiva e estamos iniciando novos 
projetos de trabalho em produção de dados 
para uso em planejamento de ações e 
projetos de prevenção e assistência. 

7. Negociamos, ao longo do ano todo, 
reposições e aumento de RH; conseguimos 
agora a reposição de um enfermeiro, via 
concurso público. 



8. Realizamos ação de distribuição de 
preservativos e materiais de divulgação, além 
de orientação, nos eventos de Pré Carnaval, 
Carnaval Popular e Parada do Orgulho LGBT. 

9. No dia 1º de Dezembro de 2010, realizamos 
uma ampla ação conjunta com a RNP+, com 
confecção da Colcha de Retalhos e atividades 
na Praça Rui Barbosa.  



Ter  criado  pelo  menos  duas  
ações  de  comunicação  social  
para  a  prevenção  das 
DST/HIV/Aids/Hepatites Virais no 
município de Campinas, em 2011. 

 Meta 03.1349.001  



1. Trabalhamos a qualificação das informações 
sobre o Programa e as DST/HIV/Aids junto à 
Assessoria de Imprensa da SMS. Em parceria 
com o Núcleo de Comunicação da SMS, 
utilizamos as ferramentas deste para 
divulgação das ações e projetos do 
PMDST/Aids junto à rede SUS Campinas. 

2. Criamos perfil em Rede Social de amplo 
alcance, em parceria com alunas da 
Faculdade de Comunicação ESAMC. 



Ter realizado pelo menos quatro 
ações para o aumento do 
diagnóstico, tratamento e notificação 
das DST/HIV/Aids/Hepatites Virais 
no município de Campinas, em 2011. 

 Meta 03.1356.001  



1. Mantivemos monitoramento das crianças 
expostas ao HIV em conjunto com a COVISA. 

2. Mantivemos o monitoramento de sífilis nas 
gestantes (mas não dos parceiros), em 
conjunto com a COVISA. 

3. Temos trabalhado intensamente na articulação 
com o Laboratório Municipal, Departamento de 
Saúde, DGDO, Departamento Administrativo e 
COVISA, para garantir a realização das 
sorologias (sífilis, HIV, hepatites B e C) na 
rotina e nas campanhas, principalmente diante 
da crise do Laboratório. 



4. Mantivemos as ações do grupo técnico para 
implantação do Programa de Hepatites Virais. 

5. Realizamos capacitação sobre Hepatites 
Virais para 400 funcionários (médicos e 
enfermeiros) de UBS da Rede SUS 
Campinas, em conjunto com a COVISA. 

6. Mantivemos estratégia de educação 
permanente em Abordagem Sindrômica das 
DST para rede SUS Campinas. 



Ter articulado pelo menos cinco 
ações junto às instâncias políticas 
e deliberativas do município de 
Campinas para viabilizar a 
execução do PAM, em 2011. 

 Meta 03.1357.001  



Ter monitorado 100% dos projetos 
de OSC financiados por recursos 
descentralizados do Programa 
Estadual de DST/Aids e por 
recursos próprios no município   
de Campinas, em 2011.  

 Meta 04.1349.001  



Recursos 2011 

INCENTIVO PRÓPRIO TOTAL 

PROPOSTO 2.060.076,05 3.786.340,00 5.846.416,05 

EXECUTADO 

 
315.000,00 

 
480.000,00 

 
795.000,00 

SALDO 

 
1.745.076,00 

 
3.306.340,00 

 
1.745.076,00 
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