
saúde da Mulher

REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA - Nos próximos quatro anos, ameta do governo éreduzir em 25% oíndice de mortalidade materna nas capitais

do Pais Para atingir esse obJetivo, tornou se obngatória anotificação de óbitos de mulheres em Idade fértil, esforço para corrigir asubnotificação do índice atual

de mortalidade materna.

Também foi reativada a Comissão Nacional de Mortalidade Materna, responsável por manter atualizado o diagnóstico da situação da mortalidade materna no

País, propor diretrizes para reduzir o fndice e também mobilizar a sociedade para a questão. A representação nacional trabalha em conjunto com os comitês

estaduais, regionais emunicipais, que estão sendo criados nas localidades com mais de 100 mil habitantes.

CAncer de mama éuma das

(JfInctpals preocupações na
atenção Il saúde da muU1ef

DISQUE SAÚDE DA MULHER - Resultado de parceria entre Ministério da saúde e aSecretaria Especial de Políticas para as Mulheres, foi criada acentral

de atendimento telefônico do Disque saúde da Mulher para ampliar oacesso da população ainformações sobre asaúde feminina. Onovo canal de comunicação

divulga programas de apoio eassistência à mulher vítima de violência sexual eauxilia oplanejamento de políticas para esse segmento populacional. Acentral

está operando pelo telefone 0800-644-0803, de segunda asexta-feira, das 8h às 18h. Ao longo de 2003, começaram afuncionar 83 serviços de atendimento

às mulheres vítimas de violência.

HUMANIZAÇÃO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO - Mais 298 municípios adeririam ao Programa de Humanização Pré-Natal de Nascimento. Atualmente,

4.284 cidades já participam das ações em busca de um tratamento mais humano esolidário àgestante e ao recém-nascido.
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Saúde Bucal

Uma das metas deste governo éexpandir oacesso da população brasileira à assistência

odontológica. Para tanto, já em 2003, o Ministério da Saúde iniciou um processo de

ampliação do número de dentistas, auxiliares de consultório dentário e técnicos em

higiene bucal, no Programa Saúde da Família. Foram criadas mais 1,9 mil equipes de

saúde bucal no PSF. Ao todo, 35,7 milhões de brasileiros (20,5% da população) são

acompanhados por 6,1 mil equipes de saúde bucal em 2,7 mil municípios.

ESTUDO - OMinistério da Saúde retomou oprojeto Saúde Bucal- Século 21 , Que está

traçando um diagnóstico completo das condições odontológicas da população brasileira.

Cerca de 1,5 mil técnicos têm se dedicado a coletar os dados em 250 municípios do

País (50 em cada uma das cinco regiões brasileiras).

Aexpectativa é Que mais de 127 mil pessoas sejam examinadas. Ocusto total do pro

jeto gira em torno de R$ 880 mil.

Inicialmente, o projeto Saúde Bucal - Século 21 era chamado de Saúde Bucal 2000.

Mas o nome ficou obsoleto porque o levantamento original, iniciado em 2001, não

chegou aser finalizado.

Oprimeiro estudo do tipo realizado no Brasil foi em 1986. Dez anos depois, oMinistério

da Saúde reavaliou a saúde bucal da população. No entanto, na pesquisa de 1996, os

dados foram coletados apenas nas 27 capitais do País. Otrabalho retomado em 2003

é bem mais amplo Que oanterior.

FLUORETAÇÃO - Visando à redução da incidência de cárie dentária na população

brasileira, o Ministério da Saúde está fomentando a fluoretação da água nos abasteci

mentos públicos. Atualmente, 70 milhões de pessoas têm acesso à água fluoretada.

A meta do governo federal é, até o final da gestão, cobrir 100% dos municípios

brasileiros Que hoje têm água tratada, mas ainda sem flúor. Para tanto, o Ministério da

Saúde está fornecendo as bombas de fluoretação, um investimento de R$ 20 milhões.

Mesmo nas cidades onde não há sistema de abastecimento de água tratada, o

Ministério da Saúde vai possibilitar o acesso da população ao flúor por outros meios,

como as pastas de dente fluoretadas.
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saúde da Populaçio Prisional

Com o objetivo de organizar os serviços de atenção básica à saúde nos presldios brasileiros, os Ministérios da Saúde e da Justiça elaboraram, em parceria, o

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. t a primeira vez que se aprova uma polftica de acesso da população presidiária aos diversos níveis de

assistência.

Aexpectativa éatender, em média, 210 mil pessoas, acima de 18 anos, em regime de prisão. Colônias penais emanicômios judiciários também estão incluídos

na proposta. Oorçamento anual do programa será de, aproximadamente, R$ 26 milhões, sendo 70% financiado pelo Ministério da Saúde e30% pelo Ministério

da Justiça.

Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e

Sergipe já estão se organizando para implantar o programa em 2004.

Até aconstrução dessa proposta, apenas algumas ações de saúde eram realizadas em presídios, como as de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

(OS1) eaids, de redução de danos associados ao uso abusivo de álcool eoutras drogas, e imunizações.

Em unidades com mais de 100 presos, equipes de saúde vão atuar 20 horas por semana. Serão implantadas ações eserviços de saúde, por meio de equipes

formadas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, odontólogos, psicólogos, auxiliares de enfermagem e de consultório dentário. As equipes vão atuar na

prevenção de doenças como tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, hepatites, OST e aids, além de ações de prevenção de problemas psicossociais

causados pelo confinamento.

Em um primeiro momento, a habilitação do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná e Minas Gerais representará o atendimento a 64% da população

penitenciária do Brasil.

saúde Indlgena

OMinistério da Saúde, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vem adotando medidas para contribuir na melhora do atendimento à saúde e

da qualidade de vida das crianças indígenas.

Entre as ações, está aampliação da cobertura vacinal nas comunidades indígenas. Ameta é obter, em quatro anos, ahomogeneidade da cobertura para todas

as vacinas nos 34 distritos sanitários especiais indígenas do País. Em 2003, acobertura vacinal homogênea alcançou 70% da população indígena.

Além disso, está sendo feito um inquérito das condições de saúde bucal da comunidade Indígena. Olevantamento epidemiológico busca identificar os problemas

que precisam ser tratados.
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COMBATE ADESNUTRiÇÃO - Contra esse problema, que atinge cerca de 30% das

crianças indígenas de zero a cinco anos, o governo federal iniciou o atendimento de

113 mil índios pelo Programa Bolsa-Alimentação. Em 2003, foram disponibilizados

R$ 20 milhões para custeio das bolsas. Ovalor do benefício para a população

indígena é de R$ 45,00 por família.

TUBERCULOSE - Durante omês de outubro de 2003, uma equipe do Departamento

de Saúde Indígena (Desai) da Funasa coordenou uma série de ações de controle de

tuberculose nas aldeias de Poukima e Porroa, localizadas próximas ao município de

Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. Um trabalho em benefício dos 300 índios

Yanomami que vivem nas duas comunidades.

Os técnicos se concentraram na busca ativa de casos, definição de grupos de risco e na

implantação de rotinas de diagnóstico e tratamento da doença. Otrabalho é feito por

equipes multiprofissionais de saúde, formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de

enfermagem eagentes indígenas de saúde.

Até abril de 2004, a Funasa irá implementar ações de controle da tuberculose em mais

quatro distritos sanitários especiais indígenas. A fundação também deve construir 54

centros de diagnóstico da doença em áreas indígenas. Para os próximos quatro anos, a

meta é reduzir em 30% a incidência de tuberculose bacilífera entre apopulação indíge

na. Hoje, cerca de 108 acada 100 mil índios estão infectados pela doença.

GESTÃO DOS RECURSOS - Para garantir uma melhor resolutividade das ações nas

áreas indígenas, o governo está modificando o modelo de gestão dos recursos. A partir

de 2004, o Departamento de Saúde Indígena (Desai) vai firmar termos de parceria com

Organizações Sociais de Interesse Público (Oscip), ao invés de convênios, como tem sido

praticado.

A mudança é muito positiva porque, alé~ da prestação de contas da aplicação do

recurso, nas parcerias o governo pode cobrar resultados na melhoria dos indicadores e

na qualidade da assistência à comunidade.

Isso porque no ato de assinatura do termo de parceria são firmadas as metas de redução

de internações ede mortalidade que se pretende atingir, de acordo com aespecificidade

da região em que vai atuar a organização. Por exemplo, na Região Amazônica, a

prioridade éa redução dos casos de malária; no Mato Grosso do Sul, a desnutrição; no

Maranhão, a tuberculose.
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saúde do Idoso

Os Ministérios da Saúde e da Assistência e Promoção Social estão trabalhando na

criação do Programa Nacional de Cuidadores de Idosos. Aidéia édesenvolver uma rede

de apoio, acompanhamento e orientação a esses cuidadores para Que auxiliem na

reintegração social dos idosos Que hoje vivem em asilos.

Atualmente, há no Brasil cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos (9% da

população). Estudos apontam Que 40% dessa população necessita de algum tipo de

auxflio para realizar as atividades diárias. Daí a necessidade de um programa de

capacitação de cuidadores de idosos.

VACINAÇÃO - Mais de 80% da população com mais de 60 anos vacinada contra

gripe. ACampanha Nacional de Vacinação do Idoso, em 2003, imunizou cerca de 12,3

milhões de pessoas. Esta foi amaior adesão de todas as edições da campanha, Que teve

início em 1999. Mais detalhes no Capítulo Controle de Doenças, Vacinação dos Idosos.
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saúde do Trabalhador

oMinistério da Saúde está constituindo uma Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador (Renast). Para tanto, em 2003, ogoverno federal des

tinou R$ 15 milhões para cadastrar 60' centros de referência em saúde do trabalhador. A meta proposta éa habilitação de 130 centros até 2004, envolvendo

um investimento total de R$ 43,5 milhões.

Formados por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos eterapeutas ocupacionais, os centros de referência em saúde do

trabalhador funcionarão como locais de triagem dos pacientes, garantindo atendimento mais adequado. Em casos de acidente ou doença provocada pelo

trabalho, caberá à equipe do centro, após diagnóstico preliminar, encaminhar opaciente para as unidades de média ou alta complexidade, conforme o tipo de

atendimento necessário.

Para garantir uma assistência mais próxima à população, os centros de referência em saúde do trabalhador vão atuar em parceria com as equipes do Programa

Saúde da Família (PSF).

A Renast vai assegurar a assistência integral aos trabalhadores do setor formal e informal com problemas de saúde relacionados ao trabalho rural e urbano,

incluindo: ações de vigilância, promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores acidentados ou com doenças relacionadas ao tra

balho; o registro de todos os casos de acidentes edoenças do trabalho atendidos nas unidades do SUS; a garantia do encaminhamento para as providências

previdenciárias etrabalhistas; eadisseminação de uma cultura que considere o trabalho como fator de saúde.
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P LITICA ANTITABAGISTA

Preocwa<kJ com o tabagismo entre
os j(Nens, oMinistério da Saúde lançou

acampanha publicitária FIque Esperto

Novas Embalagens

As ações de combate ao tabagismo ganharam mais um reforço com o lançamento de 10 novas ilustrações de alerta sobre os males do fumo para estampar

todos os maços de cigarro vendidos no Brasil. Aexpectativa é Que as novas imagens, mais fortes e impactantes, influenciem de forma mais incisiva no aban

dono do cigarro, responsável por 200 mil mortes de brasileiros por ano.
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Essas alterações são fundamentais pelo fato de haver outras informações sobre os males do tabagismo que os fumantes e a população precisam conhecer.

Também porque énecessário estar sempre renovando, já que com o tempo esse tipo de medida vai perdendo impacto.

As novas ilustrações foram selecionadas a partir de pesquisa, que entrevistou em São Paulo e Porto Alegre 72 jovens, entre 15 e 19 anos, das classes A, Be

C, fumantes e não-fumantes. Entre as imagens está um homem com as pernas amputadas, uma boca e um pulmão tomados pelo câncer, um feto abortado,

uma perna necrosada, além de rato ebaratas mortos por arsênico e naftalina, substâncias presentes no cigarro.

Aindústria tabagista tem prazo de nove meses para cumprir as determinações. Após esse período, fica proibida acomercialização de cigarros cujas embalagens

estejam em desacordo com a resolução.

As embalagens devem trazer oseguinte alerta: "Este produto contém mais de 4.700 substâncias tóxicas enicotina, que causa dependência ffsica ou psíquica.

Não existem níveis seguros para consumo dessas substâncias". Eoaviso: "Venda proibida amenores de 18 anos - Lei 8.069/1990 eLei 10.702/2003". Outra

determinação éa divulgação do número do Disque Pare de Fumar (0800-7037033) em forma mais ampliada, facilitando a visualização.

Desde fevereiro de 2002, os maços de cigarros vendidos no Brasil trazem frases e imagens de advertência. A medida foi determinada pela Resolução 104 da

Anvisa, publicada em 31 de maio de 2001.

No mesmo ano, tornou-se obrigatória a retirada das classificações "light", "suave", "baixos teores", entre outras, por levar o consumidor a uma interpretação

equivocada quanto aos prejuízos provocados pelas substâncias presentes no cigarro.

OBrasil foi o primeiro país a proibir o uso dessas descrições nas embalagens dos produtos fumfgenos e o segundo a estampar Imagens contundentes nos

maços de cigarros. Até então apenas o Canadá adotava esse recurso.
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Restrição da Venda

Com aaprovação da Lei 10.702, em julho de 2003, ocomércio de produtos fumígenos tornou

se mais rigoroso. t expressamente proibida a venda de cigarro em estabelecimentos de livre

acesso a menores de 18 anos. De acordo com a nova legislação, durante as transmissões de

eventos esportivos devem ser veiculadas mensagens de advertência sobre os malefícios do

fumo.

Assinatura da Convenção-Quadro

Outro passo importante foi dado no mês de agosto de 2003, Quando o Ministério da Saúde

apresentou, na Câmara dos Deputados, otexto original da Convenção-Quadro Internacional para

Controle do Tabaco, durante oSeminário Internacional sobre Controle do Tabaco, em Brasília.

OBrasil, Que já havia assinado otexto, espera agora achancela dos parlamentares para poder

ratificar oapoio ao tratado internacional antitabagista. Apenas Noruega, Malta eFiji confirmaram

aassinatura da convenção.

De acordo com as regras da Organização Mundial da Saúde (OMS), para Que uma convenção

seja adotada em todo o mundo, ela deve ser assinada por no mínimo 40 países. Oprazo para

as nações confirmarem aassinatura da convenção termina em 29 de junho de 2004.

Aprovada pelos 192 países membros da OMS, em maio de 2003, durante a 568 Assembléia

Mundial da Saúde, em Genebra (Suíça), aConvenção-Quadro busca fixar padrões internacionais

para controlar o consumo do tabaco. O documento adota providências relacionadas à
propaganda eao patrocínio, à política de impostos eaos preços dos produtos Que têm no tabaco

sua principal matéria-prima.

A fiscalização do mercado ilícito, o combate ao tabagismo passivo e a proteção do meio

ambiente durante o cultivo e o processamento do tabaco também são alvos da Convenção. O

tratado estabelece, ainda, Que os países produtores de tabaco criem alternativas econômicas

viáveis para os cultivadores eos trabalhadores das plantações de tabaco.
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COMISSÃO INTERMINISTERIAL - Na mesma ocasião, o Ministério da Saúde editou portaria nomeando a Comissão Nacional de Implementação da

Convenção-Quadro Internacional para o Controle do Tabaco (CONICQ). O trabalho da comissão será coordenar as ações previstas na convenção. Sob a

coordenação do Ministério da Saúde, a comissão integra representantes de outros dez ministérios: Fazenda; Relações Exteriores; Justiça; Educação; Meio

Ambiente; Agricultura, Pecuária eAbastecimento; Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento, Indústria eComércio Exterior; Comunicações; Trabalho eEmprego.

TABAGISMO NO MUNDO - Existem hoje cerca de 1,2 bilhão de fumantes no planeta. Segundo a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável

em todo o mundo. Anualmente, morrem cerca de 4 milhões de pessoas - 10 mil por dia - vítimas do uso do tabaco.

Oconsumo de tabaco é a causa de 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica, 30% das mortes por câncer, 25% das mortes por doença

coronariana e25% das mortes por doença cérebro-vascular.

No Brasil, em 1989, um terço da população adulta fumava: 11,2 milhões de mulheres e 16,7 milhões de homens - a maioria com idade entre 20 e 49 anos.

Oconsumo per capita anual de cigarros caiu cerca de 32% entre 1989 e 2002. As estimativas apontam cerca 200 mil óbitos por ano em decorrência do

tabagismo no País.

OPaís é hoje o quarto maior produtor de tabaco do planeta - atrás somente de China, Estados Unidos e fndia - e desde 1993 ocupa o primeiro lugar na

exportação mundial.

Confertncia Mundial

Entre os dias 3 e 8 de agosto de 2003, aconteceu a 128 Conferência Mundial sobre Tabaco ou Saúde, o mais Importante evento científico internacional ligado

à área de controle do tabagismo.

Na ocasião, durante a sessão plenária Beyond the Convention, foram definidas novas diretrizes rumo à ratificação e a implementação da Convenção-Quadro

para Controle do Tabaco. Organizada pela OMS, essa sessão foi presidida pelo ministro da Saúde brasileiro, Humberto Costa. Outro destaque foi aapresentação

do Programa Brasileiro de Controle do Tabagismo, na sessão Country Profiles, que gerou grande interesse edemanda por materiais do Brasil epela experiência

do País no controle do uso do tabaco.

Prlmlaçlo

Em reconhecimento à liderança exemplar do Brasil na luta antitabagista o Ministério da Saúde foi agraciado, em agosto de 2003, com o Prêmio Luther L. Terry

da Sociedade Americana de Câncer.

Oprêmio Luther L. Terry foi criado há três anos em homenagem ao pioneiro surgeon general (ministro da Saúde) americano que, em 1964, fez a primeira

coletânea das descobertas científicas, estabelecendo os efeitos nocivos do consumo de tabaco à saúde.
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Worbhop Internacional

Em junho de 2003, oMinistério da Saúde esteve presente no workshop Tobacco Counter Marketing (Best Practice and Beyond) organizado pela American Legacy

Foundation, COC dos Estados Unidos (Centers for Oisease ContraI and Preventlon) e Organização Mundial da Saúde, em Nova York. Oobjetivo do encontro foi
reunir especialistas no controle do tabagismo, cientistas eprofissionais da área de marketing para desenvolver princípios epráticas de mídia em defesa do con

trole do tabagismo no mundo.

Representando oMinistério da Saúde, oInstituto Nacional de Câncer (Inca) apresentou aexperiência brasileira bem-sucedida, apesar do País ser um dos maiores

produtores de tabaco do mundo.

Dia MunclJal sem Tabaco (31 de maio)

Para as comemorações de 2003, a OMS fez um apelo à indústria do entretenimento, especialmente o mundo do cinema, da televisão e da moda, para que

parassem de promover ocigarro.

No Brasil, seguiu-se amesma linha de atuação, inclusive com arealização da campanha publicitária Fique Esperto! OCigarro Usa oCinema, a TV eaModa pra

te Viciar. Com filmetes de N, spots de rádio ecerca de 700 outdoors espalhados pelo País, acampanha procurou mostrar, especialmente aos jovens entre 13

e 19 anos, como o merchandising no cinema, na televisão e na moda constitui um verdadeiro filão para conquistar cada vez mais fumantes, atraídos pela

associação do cigarro ao sucesso profissional, à saúde eao prazer.

DIa NacIonal de Combate ao Fumo (29 de agosto)

Na semana que antecedeu a data, foi lançada a campanha Esporte Livre do Tabaco é Mais Radical, para alertar a juventude - alvo preferido da indústria do

tabaco - de que cigarro não combina com esporte.

Também foram homenageados os estados, municípios, ambientes de trabalho, unidades de saúde eescolas que se destacaram no desenvolvimento de ações

de controle do tabagismo no Brasil.
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Mercosul

Durante a reunião de ministros de Saúde do Conselho de Mercado Comum do Mercosul, em junho de 2003, o Ministério da Saúde brasileiro fez um apelo aos

demais países integrantes do grupo para a inserção do tema controle do tabaco nas políticas eprogramas de saúde da região.

Como resultado foi instituído um grupo de trabalho para controle do tabaco ligado à Reunião de Ministros do Mercosul.

Em 25 de agosto de 2003, na primeira reunião do grupo de trabalho, em Buenos Aires, deu-se início à preparação de um documento para desenvolvimento de

uma política integrada para ocontrole do tabaco do Mercosul. Oobjetivo geral éinstituir uma Comissão Intergovernamental para oControle do Tabaco na Reunião

de Ministros de Saúde do Mercosul, que será responsável por mobilizar países membros do Mercosul para assinar, ratificar e implementar aConvenção-Quadro

Internacional e fortalecer planos nacionais para controle do tabagismo.

Experiência Brasileira citada em LIvro do Blrd

Osucesso do programa brasileiro no controle do tabagismo mereceu menção especial no livro Tobacco ContraI Policy: Strategies Successes and Setbacks, pro

duzido pelo Banco Mundial. No capítulo Government Leadership in Tobacco ContraI: Brazil's Experience, colocou em evidência as estratégias do Programa

Nacional de Controle do Tabagismo no Brasil nos últimos 15 anos, que ajudaram a reduzir em 32% oconsumo de cigarros no País, em uma década.
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MBATEAAIDS

Metas até 2006

Para melhorar as ações de controle e prevenção da aids no País, o Ministério da

saúde anunciou um plano de metas até 2006. Uma das principais medidas é a

ampliação de 150 para 411 do número total de municípios que recebem recursos

federais para ações de combate à doença.

Outros objetivos são: dobrar o uso de preservativos no País; aumentar em 2,7

milhões o número de exames de diagnóstico do HIV: e garantir o tratamento para

todas as gestantes soropositivo.

Além disso, as ações vão priorizar as comunidades de baixa renda, as mulheres, os

jovens, a população carcerária, os homossexuais, os profissionais do sexo e os

usuários de drogas injetáveis. Com essas medidas, o Ministério da Saúde espera

reduzir o número de casos de aids, de 15 para 10 por 100 mil habitantes/ano ea

mortalidade de 50% para 35%.
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Ampliação de cobertura

Duplicar o uso
de preservativos

Aumentar o número de
exames de diagnóstico

Redução do
número de casos

Redução da
mortalidade

Metas para controle e prevenção da aids até 2006

Para ampliar a cobertura das ações, o Ministério da Saúde vai aumentar, até 2006, para 411 o número de

municípios que recebem recursos federais para controle do HIV/aids. Até 2002, apenas 150 municípios

eram beneficiados. Ovalor total do repasse será de R$ 100 milhões/ano, sendo que 10% destinam-se às

organizações não-governamentais que trabalham com portadores de DST/aids. Em 2003, 371 municípios

já recebiam recursos fundo a fundo para as ações de controle do HIV/aid~

Aproximadamente, 85% dos casos de Aids são por transmissão sexual e 69% da população brasileira é

sexualmente ativa. Diante desse fato, o governo pretende dobrar o consumo de preservativos de 550

milhões para 1,2 bilhão, mediante a redução do preço por isenção fiscal e ampliação dos pontos de

comercialização.

Outra medida importante, éafábrica de preservativos masculinos que será construída no estado Acre para

fomentar a produção nacional. Espera-se ainda ampliar a distribuição pública de preservativos em 33%.

Atualmente, 1,8 milhão de pessoas realiza oteste do HIV todos os anos. OMinistério da Saúde quer atingir

mais 2,7 milhões brasileiros, aumentando para 4,5 milhões ototal de exames de diagnóstico por ano.

Com a ampliação do uso do preservativo, dos exames de diagnóstico e da assistência à pessoa

soropositivo, o Ministério da Saúde quer reduzir de 15 para 10 por 100 mil habitantes os registros de

HIV/aids por ano.

Ameta édiminuir o índice de mortalidade por aids para 35%, no lugar dos 50% registrados hoje. Agarantia

de acesso aos anti-retrovirais, aos medicamentos para doenças oportunistas easerviços de qualidade são

fundamentais para alcançar esse objetivo. Até 2006, a expectativa é de que 193 mil pessoas estejam em

tratamento.
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Recursos

oGoverno Brasileiro assinou novo acordo de empréstimo com o Banco Mundial (Bird) para dar continuidade às ações de prevenção e tratamento das doenças

sexualmente transmissíveis (DST) e aids no Brasil, o chamado Projeto Aids 111. Ao todo serão investidos US$ 200 milhões, sendo US$ 100 milhões do Bird e a

outra metade representa a contrapartida do governo federal.

oacordo com oBanco Mundial é responsável por 8% dos gastos nas ações do Programa de Aids do Ministério da Saúde. OProjeto Aids 111 começou aser imple

mentado já em dezembro de 2003 e se estende até 2006. Os recursos se destinam a aumentar a capacidade de combate à epidemia de HIV/Aids e reduzir o

seu impacto.

1'rItamento com r...pla Anti-Retrovlral

Por meio de decreto presidencial, o governo criou instrumento jurídico para garantir a importação de genéricos, em caso de emergência nacional ou interesse

público, sem a necessidade de consentimento do detentor da patente.

Na área da Saúde, essa medida ajudará na redução dos gastos com o programa de distribuição gratuita de medicamentos anti-retrovirais. Isso porque poderá

viabilizar a importação de genéricos dos medicamentos Nelfinavir (da Roche), Lopinavir (da Abbott) e Efavirenz (da Merck Sharp & Dhome), que hoje consomem

cerca de 63% do orçamento destinado à terapia antiaids.

Cerca de R$ 358 milhões era o gasto estimado apenas na compra dos três medicamentos em questão, para um total de R$ 573 milhões. Daí a necessidade

da negociação por preços melhores com os laboratórios Roche, Abbott e Merck, já que o orçamento para compra de anti-retrovirais em 2003 era de R$ 516

milhões.

A possibilidade de importação de genéricos figura, então, como mais um instrumento para garantir reduções mais significativas. Caso não haja um acordo com os

laboratórios, ogovemo poderá recorrer ao mecanismo do licenciamento compulsório e importar genéricos desses produtos de outros países eapreços melhores.

REDUçAo DE PREÇOS - Graças à intensa negociação do Governo Brasileiro para abater o custo da terapia anti-retroviral, o preço dos medicamentos

Atazanavir (laboratório Bristol-Myers Squibb) e Efavirenz (Merck Sharp & Dohme) tiveram reduções de 25% e 76,4%, respectivamente.

Essa vitória significa uma economia de mais de R$ 219 milhões no custo do tratamento dos pacientes de aids, a partir de 2004.

Omedicamento Efavirenz é um dos mais pesados no orçamento do Ministério da Saúde para aids (representa 18% do gasto total). Com o acordo, ele passou

a custar US$ 1,57 por paciente/dia (o último preço pago pelo Ministério da Saúde foi US$ 2,10), proporcionando uma economia de R$ 28,4 milhões.

Já oAtazanavir passou a ser o 15° medicamento do coquetel antiaids distribufdo pelo SUS. OMinistério da Saúde vai pagar US$ 3,25 por cada cápsula do pro

duto, enquanto o preço de mercado é US$ 13,80. Com esse acordo serão economizados R$ 191 milhões.
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MISSÃO - Enquanto negocia com os laboratórios, o Ministério da Saúde encaminha uma missão à rndia eà China para avaliar as condições de produção dos

genéricos dos três medicamentos por estes países. Ao mesmo tempo, foi iniciado o processo de avaliação da capacidade de produção pela indústria

farmoquímica brasileira. Também o laboratório estatal Far-Manguinhos, que está concluindo o processo de desenvolvimento dos três medicamentos, foi

autorizado a se preparar para aprodução dos mesmos em escala industrial.

Incentivo ao Teste do HIV

Pela primeira vez, desde oinício da epidemia de aids, érealizada uma mobilização de massa para diagnóstico do HIV. Com acampanha Fique sabendo, divulgada

pelos meios de comunicação, o Ministério da Saúde quer aumentar em 150% o número de testes realizados anualmente no País, dos atuais 1,8 milhão para

4,5 milhões até o ano de 2006. Já em 2004, a previsão é de alcançar amarca de 3,4 milhões de testes/ano.

Estima-se que dos cerca de 600 mil portadores do HIV no Brasil, 400 mil desconheçam sua situação sorológica. Por isso, éfundamental sensibilizar apopulação

como um todo enão apenas grupos especiais (profissionais do sexo, homossexuais, gestantes) como o Ministério da Saúde vinha realizando nos últimos anos.

Para atender ao aumento da demanda por exames, R$ 15 milhões foram destinados para que estados emunicípios ampliem sua capacidade laboratorial. Além

disso, para capacitar os profissionais, foram realizados treinamentos em 27 laboratórios centrais de saúde pública. As centrais agirão como multiplicadores desse

processo nos municípios.

Ptx melo da C8ff1(JldIa Fkpe

Sabendo, o{PIfJITIO tp1f f/tJIk;a' o
oomero de pessoas q;e se
SliJmelem ao~ (Í) ffV
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Prevenção nas Escolas

Numa iniciativa inédita no mundo, o governo brasileiro lançou um amplo programa de distribuição

de preservativos nas escolas públicas. A meta é, até 2006, entregar cerca de 235 milhões de

preservativos por ano para 2,5 milhões de estudantes de todo o País. O Programa Saúde e

Prevenção nas Escolas é uma parceria dos Ministérios da Saúde e da Educação para prevenir a

contaminação por aids, as doenças sexualmente transmissíveis e também aocorrência de gravidez

entre os estudantes.

Cada aluno vai receber até oito preservativos por mês. Serão beneficiados alunos dos Ensinos

Fundamental, Médio e de escolas para jovens eadultos.

Em 2003 foram distribuídos 256 mil preservativos para cerca de 30 mil alunos dos municípios de

Rio Branco eXapuri (AC), São José do Rio Preto eSão Paulo (SP), além de Curitiba (PR), Que integram

a primeira fase do programa. Ocusto total da primeira fase foi de US$ 7 mil dólares para atender

105 mil alunos residentes nos primeiros municípios selecionados.

Em janeiro de 2004, teve início a segunda fase do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas com

o processo de adesão de outros municípios, priorizando os novos casos de aids na faixa etária de

14 a 19 anos.

Aindicação das escolas éfeita pelas Secretarias Municipais eEstaduais de Educação. Aterceira fase

será de ampliação das ações para todas as escolas de ensino público no Brasil eoestabelecimento

do sistema de monitoramento eavaliação do programa.

Entre os motivos Que levaram ogoverno brasileiro adisponibilizar preservativos nas escolas estão o

aumento da aids na população com idade entre 13 a 19 anos eo número elevado de ocorrências

de gravidez na adolescência, na faixa etária de 10 a 19 anos (210.946 partos e219.834 casos de

abortos atendidos no SUS, no período de 1999 até abril de 2003).

Desde 2000, ocorrem mais casos de aids em meninas do Que em meninos. Nos anos de 2000 a

2002, foram notificados 531 novos casos de aids em meninas de 13 a 19 anos, contra 372 casos

em rapazes da mesma idade. Ou seja, arelação praticamente se inverteu com dois novos casos em

mulheres para cada caso registrado em homens logo no início da atividade sexual.
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Prevenção da Aids no Carnaval

Veiculada entre os dias 16/02 e 03/03, a Campanha de Prevenção à Aids no

Carnaval 2003 buscou incentivar o uso do preservativo entre as adolescentes do

sexo feminino. Isso porque a incidência da doença vem aumentando entre as

meninas de 13 a 19 anos, se comparado às ocorrências em meninos da mesma

idade.

Transmissão Vertical

Para reduzir atransmissão do HIV de mãe para filho, apartir de 2003, além dos anti

retrovirais, o SUS também passou a custear os testes para detecção do HIV e de

confirmação da sífilis materna, o inibidor de lactação eo leite artificial para crianças

verticalmente expostas ao HIV, do nascimento até os seis meses de idade. Apolítica

de redução da transmissão vertical do HIV foi oficializada por meio da portaria n° 822,

de 27 de junho de 2003.

Cerca de 7mil gestantes portadoras do HIV foram acompanhadas no SUS, em 2003,

com diagnóstico, tratamento efornecimento de "leite fórmula infantil" para os recém

nascidos. No ano anterior, o número de gestantes soropositivas assistidas na rede

pública de saúde foi de 5,9 mil.

Fábrica de Preservativos

opresidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou termo de cooperação entre ogoverno

federal e o governo do Acre para instalação de uma fábrica de preservativos

masculinos de látex em Xapurí, no interior do estado. Para fabricação dos

preservativos, está previsto investimento de R$ 14 milhões custeados pelo Ministério

da Saúde (45%), Ministério do Desenvolvimento Indústria eComercio Exterior (35%),

Ministério do Meio Ambiente (10%) e governo do Acre (10%).
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Modelo Internacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS) quer expandir para outros países a experiência brasileira no controle da aids, principalmente no que diz respeito às

ações integradas entre prevenção eassistência, acesso universal ao tratamento egarantia dos direitos humanos às pessoas com HIV eaids.

Para isso, o novo diretor da OMS, Jong Wook Lee, nomeou o ex-coordenador de DST e aids do Ministério da Saúde do Brasil, Paulo Teixeira, para elaborar e

dirigir as políticas de controle da epidemia da aids no mundo.

OPrograma Brasileiro de Controle da Aids recebeu o Prêmio Gates de Saúde Global de 2003. Apremiação de US$ 1 milhão vai financiar 51 instituições que

apóiam pessoas vivendo com HIV no País. Parte do prêmio (US$ 50 mil) foi doada ao Fundo Mundial de Luta Contra aAids, Tuberculose e Malária. A lista das

entidades beneficiadas pode ser acessada no site da Coordenação Nacional de DST/Aids (www.aids.gov.br).

Considerada modelo no combate ao HIV/aids, aestratégia brasileira combina acesso gratuito ao tratamento anti-retroviral com fortes campanhas de prevenção

ao HIV.

OBrasil estima que, desde 1996, oprograma de tratamento reduziu amortalidade decorrente da aids em quase 50% eas infecções oportunistas em até 80%.

Ogoverno brasileiro também estima que foram prevenidas quase 360 mil internações de 1997 até 2001, resultando em uma economia de mais de
US$ 1 bilhão.

Luta Contra aAids

Para celebrar data, etambém comemorar os 20 anos da resposta brasileira àepidemia, oMinistério da Saúde estendeu uma grande "colcha da solidariedade",

na Praça dos Três Poderes, em Brasflia. Essa foi aforma simbólica de combater o preconceito contra os portadores do vírus HIV ede lembrar as vítimas que a

doença já fez no País.

Acolcha foi confeccionada por estudantes dos ensinos médio e fundamental que participaram de discussões sobre a importância da solidariedade às vítimas

da doença. Cinqüenta equatro escolas de todos os estados brasileiros eoDistrito Federal, além de organizações não-governamentais (ONGs), receberam um
kit do Programa Nacional de DST/Aids com uma parte da colcha. Foram produzidos seis mil metros quadrados de mensagens de solidariedade às 135 mil pes

soas vivendo com aids no Brasil.
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Casos
notificados

Taxas
de Incidência

Transmissão

Óbitos

Tratamento
(terapia anti-retroviral)

Tratamento
(serviços assistenciais)

Distribuição de Preservativos

Orçamento 2003

Números da Aids no Brasil

Total: 277.154 (de1980 até setembro de 2003)

Homens: 197.340

Mulheres: 79.814

- Aumento de 19.374 casos em relação aos registros até dezembro de 2002;

- Desde oano de 2000, a razão entre os sexos se mantém em 1,8 casos masculinos para cada caso em mulher.

Total: 15,5 casos por 100 mil habitantes (ano 2000)

Homens: 19,3 por 100 mil homens

Mulheres: 11,0 por 100 mil mulheres

Avelocidade de crescimento da epidemia, no geral, mostra estabilidade entre os homens (com redução

entre homossexuais e usuários de drogas e aumento entre heterossexuais) e também entre as

mulheres.

Heterossexual: 34% (de 1998 a 2002)

Homo/blssexual: 28% (de 1998 a 2002)

Usuários de drogas injetáveis: 18% (de 1998 a 2002)

Total: 118.675 (de 1980 até setembro de 2003)

- Em 2003, 140 mil pessoas receberam gratuitamente os medicamentos antiaids (15 mil a mais em

relação a 2002, quando 125 mil pessoas eram tratadas com aterapia);

- 15 tipos diferentes de medicamentos compõem o coquetel anti-retroviral em 31 apresentações

farmacêuticas. OBrasil fabrica oito medicamentos e importa o restante;

- Ampliação: Em 2004, o Ministério da Saúde espera ampliar a distribuição da terapia anti-retroviral

para 20 mil novos pacientes.

86 mil pessoas são atendidas nos serviços assistenciais para portadores de HIV/aids (hospital-dia,

serviço de ambulatório especial e assistência domiciliar terapêutica).

Adistribuição de preservativos passou de 148 milhões em 2002 para 260 milhões em 2003.

R$ 120 milhões para custeio das ações de combate aaids

R$ 516 milhões para compra de medicamentos
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Dengue

onúmero de casos de dengue no país caiu mais da metade. Em 2003 foram registrados 339.243 casos, uma redução de 57,2% em relação ao mesmo perío

do do ano anterior. Desse total, houve 38 óbitos confirmados, contra os 150 registrados em 2002.

"-

Casos notificados em 2003
-

Casos

Brasil

339.243
I

Nordeste

170.269

I
Sudeste

86.274

Centro-Oeste

32.378

Norte

40.518

Sul

9.804

Esse éo resultado da parceria entre Ministério da Saúde, estados e municípios em busca do controle da dengue. Entre as estratégias, destacam-se acriação

de uma infra-estrutura para a execução do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), o treinamento de profissionais e o aumento dos recursos

financeiros transferidos para ações de prevenção econtrole.

Ao todo, o PNCD aplica, anualmente, cerca de R$ 1 bilhão na prevenção e controle da doença. Em 2003, os recursos contemplaram, entre outras ações: a

contratação de 8,6 mil agentes de campo em 525 municípios; acompra de 41 conjuntos de equipamentos para arealização de exames sorológicos ede veículos

tipo furgão destinados ao transporte de pessoal, nos municípios de grande porte; a capacitação de 1.663 médicos na atenção ao paciente com dengue e de

4.406 instrutores/supervisores do Programa Saúde da Família; entrega de mais de 1 milhão de tampas e3 milhões de capas para vedação de caixas d'água

às 27 unidades da federação; realização de levantamento entomológico rápido em 64 municípios de maior risco; e distribuição de mais 250 mil protocolos

padronizados de assistência ao paciente com dengue ecartões de acompanhamento com as informações necessárias para oatendimento adequado.

CAMPANHA DE MOBILlZAÇAO - Mesmo com a queda da incidência de dengue no País, o trabalho de mobilização social para evitar uma epidemia no

próximo verão não pode parar. Ciente de que o combate à doença tem de começar em casa, o Ministério da Saúde lançou, em outubro de 2003, a nova

Campanha Nacional de Mobilização contra a Dengue, um investimento de R$ 12 milhões. Sob omote Não dê chance para a dengue, a intenção da campanha

publicitária foi chamar aatenção das pessoas para o risco do descuido com recipientes que podem virar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da

doença.
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Acampanha também veio reforçar aparticipação da população no Dia Nacional de

Mobilização contra a Dengue (Dia D), celebrado em 29/11. Adata é marcada por

um mutirão nacional pela eliminação dos focos do mosquito. Este ano, oMinistério

da Saúde investiu cerca de R$ 12 milhões para divulgação do Dia D. Oestados e

municfpios de todo o País receberam um milhão de cartazes, 8,5 mil camisetas,

20 mil faixas, além de material para outdoors eanúncios em ônibus, chamando a

população para as atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti. Também

foram veiculados anúncios em televisão, rádio ejornal.

COMIT~ - Para acompanhar edifundir as ações de prevenção da dengue, foram

nomeados oComitê Nacional de Mobilização contra Dengue eoComitê Técnico de

Acompanhamento e Assessoramento do Programa Nacional de Controle da

Dengue (PNCD), compostos por representantes dos governos federal, estaduais e

municipais, além de instituições da sociedade civil.

Enquanto o Comitê de Mobilização tem como principal tarefa a divulgação das

informações sobre prevenção da doença, o Comitê de Acompanhamento é

responsável por avaliar as ações desenvolvidas epropor mecanismos para garantir

aplena execução do PNCD.

AVAlIAÇAo - OMinistério da Saúde realizou reuniões nas cinco regiões do País

para acompanhar o desenvolvimento das ações prevenção e controle da dengue

desenvolvidas nos municípios brasileiros. No primeiro semestre de 2003, cada

uma das cinco regiões do País foi sede de encontro para avaliação PNCD.

Além disso, o Ministério da Saúde realizou um seminário internacional sobre

prevenção econtrole da dengue, com destaque para as experiências de educação

em saúde e mobilização social. Oobjetivo foi discutir estratégias bem sucedidas

de outras nações para avaliar a futura adoção dessas medidas no programa

brasileiro. Participaram do encontro, além do Brasil, representantes da Malásia,

Cuba, Costa Rica e Peru.
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Programa Nacional de Imunização

Visando aacelerar ocontrole de doenças que podem ser evitadas pela vacinação, oMinistério da Saúde

mantém ações contínuas de imunização.

Anualmente, mais de 300 milhões de doses de imunobiológicos (mais de 40 produtos) estão disponíveis

gratuitamente para a população brasileira. Em 2003, o orçamento para as ações de imunização foi de

R$ 470 milhões.

ocalendário básico de vacinação para as crianças menores de um ano no Brasil inclui a imunização

contra dez doenças: tuberculose, poliomielite, tétano, difteria, coqueluche, sarampo, rubéola, caxumba,

hepatite B e infecções pelo Haemophy/us inf/uenzae tipo B, além da vacina contra febre amarela nas

regiões endêmicas.

Além da imunização de crianças, também são oferecidas vacinas contra hepatite Bpara adolescentes e

adultos, contra rubéola e tétano para mulheres em idade fértil econtra agripe para idoso.

PoIlomeIlte

Aedição de 2003 da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite superou ameta estabelecida

pela Organização Mundial da saúde (OMS) de vacinar 95% das crianças entre zero ecinco anos.

Mais de 16.8 milhões de crianças foram imunizadas na segunda etapa da mobilização, realizada em 23

de agosto. Opercentual médio de cobertura foi de 98,3%. Aprimeira etapa atingiu 98,27% de cober

tura. ao vacinar 16,7 milhões de crianças.

Ao todo, o Ministério da Saúde empregou R$ 41,1 milhões na Campanha Nacional de Vacinação contra

a Poliomielite (R$ 18,6 milhões para a compra de vacinas, R$ 12,5 milhões para operacionalização da

campanha nos estados eR$ 10 milhões em publicidade). Cerca de 59 milhões de doses da vacina sabin

foram adquiridas edistribuídas nos postos de vacinação.

Durante acampanha, 443 mil servidores evoluntários foram mobilizados em mais de 139 mil postos de

vacinação espalhados pelo País. Cerca de 40 mil veículos, 2,5 mil embarcações e10 aeronaves ficaram

à disposição das equipes para garantir que todas as crianças recebessem a gotinha, mesmo nos

municípios de difícil acesso.

No Brasil, a última ocorrência de paralisia infantil foi registrada em 1989.

66

campanha de vaclnaçAo InfanUI

SI..perotJ ameta de ImlJfllzaçlio




