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Mensagem do Diretor 
do Departamento de 
Dst, aids e Hepatites 
virais

No ano de 2009, o Programa Nacional de Hepatites Virais passou por grande mudança 
com a integração ao Departamento de DST e Aids. Apesar de muito já ter sido feito, 
outros desafios despontavam com a nova fase. Desafios que se tornaram metas e que o 
governo federal, estados e municípios, juntos com a sociedade civil, ainda consolidam, 
aprimoram e articulam para melhor prevenção e controle das hepatites virais e para que 
sejam alcançados os objetivos estabelecidos para os próximos dois anos. 

O documento que apresentamos a seguir é resultado do trabalho desenvolvido 
pelas três instâncias, nos encontros, reuniões e oficinas macrorregionais realizadas nos 
últimos dois anos e que nortearão a busca pela resposta para o enfrentamento das 
hepatites. A “Devolutiva aos Estados - 2009-2010” com certeza irá contribuir para 
uma elaboração integrada das programações estaduais e municipais de hepatites virais.

Dirceu Greco – Diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
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1. apresentação
O Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais apresenta um consolidado 
das questões pautadas e discutidas no 
período 2009-2010 e os desafios para 
2011-2012. O processo de construção 
aqui documentado vem demonstrar o 
compromisso da atual gestão, em parceria 
com os programas estaduais e municipais, 
além das organizações da sociedade civil, 
para ampliar o acesso da população geral, 
bem como dos portadores de hepatites 
virais, às informações, insumos e serviços 
qualificados.

A metodologia adotada para a 
elaboração deste instrumento de gestão 
partiu de uma discussão interna da área 
técnica, do mapeamento e da análise dos 
documentos produzidos em articulação 
com os parceiros nos diversos setores, 
governamentais ou não.

Foram selecionadas para a análise 
as seguintes variáveis: diretrizes do 
Programa; metas; ações/serviços e 
insumos existentes; parcerias efetivadas; 
acompanhamento e avaliação das ações 
desenvolvidas no período de 2009 a 
2010.

 
Ricardo Gadelha de Abreu

Coordenador do Programa Nacional de Hepatites Virais
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2. avaliação Formativa 
2009/2010

2.1. Atividades em 2009
2.1.1. Oficinas Macrorregionais Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul
Quadro demonstrativo do cronograma de realização das Oficinas Macrorregionais 

por região e número de participantes, 2009

Região Datas Gestores OSC Participantes

Norte 17 a 19/06 16 3

Coordenadores:

PEHV

PMHV Município Capital

LACEN

Programa de Imunização

Assistência Farmacêutica

Atenção Básica

DST/Aids

Representante de OSC por estado

Nordeste 29, 30/06 e 01/07 71 08

Centro-Oeste 15 a 17/07 25 03

Sudeste 29 a 31/07 27 12

Sul 07 a 09/10 43 6

Total 182 32
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Consolidado das principais questões pautadas nas Oficinas Macrorregionais e os 
respectivos encaminhamentos

Questões pautadas Encaminhamentos

Estruturação dos 
Programas Estaduais e 
de Capitais de Hepatites 
Virais

Discutidas propostas para o fortalecimento das coordenações estaduais e municipais 
de HV, com apresentação de instrumentos de planejamento e monitoramento e o 
compromisso de os estados encaminharem ao PNHV as metas e atividades para o período 
de 2010 e 2011.

Fortalecimento, nas três 
esferas de gestão, da 
parceria com a Atenção 
Básica – AB e demais 
Programas de Saúde 
Pública

Discutida a realidade das ações de hepatites virais na AB e o compromisso de 
fortalecimento da parceria.

Implementação de uma 
política que garanta o 
financiamento específico 
para viabilizar o controle 
efetivo das hepatites no 
país

A garantia do financiamento das ações de hepatites são pontos de pauta frequente 
dentro do Departamento, no sentido de se utilizar novos e atuais mecanismos disponíveis.

Déficit de serviços 
especializados no país

Em parceria com SBH/ SBI, está sendo realizado um levantamento dos serviços e centros de 
referência de média e alta complexidade que atendem HV.

Fortalecimento das 
articulações com o 
Ministério da Educação 
- MEC e as secretarias 
estaduais e municipais de 
educação para a melhoria 
de ações de prevenção nas 
escolas – implementação 
do Programa Saúde e 
Prevenção nas Escolas 
(SPE) – Programa Mais 
Saúde (PAC da Saúde)

Definição de um Plano de Imunização, com representantes do Departamento de Atenção 
Básica, que articularam com o MEC o fortalecimento de indicadores de hepatites no 
Programa Saúde e Prevenção nas Escolas - SPE, considerando os seguintes aspectos:

As ações do SPE dividem-se em quatro áreas:

-Avaliação das condições de saúde: atendimentos nutricionais, odontológicos, 
oftalmológicos, auditivos, clínicos e psicossociais, com enfoque na prevenção de doenças 
virais e cardíacas, além do adequado tratamento, quando necessário.

-Promoção da saúde e prevenção: informação de qualidade e incentivo à adoção 
de práticas de alimentação saudável e atividades físicas; conscientização sobre a 
responsabilidade e consequências do uso de álcool, outras drogas e violência. Ademais, 
educação para a saúde sexual e reprodutiva, com enfoque na prevenção da aids, hepatites 
virais e outras doenças sexualmente transmissíveis, por meio do Programa SPE.

-Educação permanente dos profissionais da área: cursos de saúde voltados para 
profissionais da educação e treinamento das equipes de saúde. Jovens também são 
qualificados para disseminar as informações entre outros jovens e crianças.

-Monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes: atenção às estatísticas do estado de 
saúde dos jovens beneficiados com o encarte Saúde no Censo Escolar, a Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar, o Sistema de Monitoramento do Projeto Saúde e Prevenção nas 
Escolas e a Pesquisa Nacional do Perfil Nutricional e Consumo Alimentar dos Escolares. 
Para informações adicionais, consultar:

http://www.sistemas.aids.gov.br/saudenaescola2010/index.php?q=node/67

Realização de visitas aos 
estados, com vistas à 
melhoria da gestão do 
Programa de HV

Trata-se de uma decisão estratégica, adotada em 2009, que sofreu uma ruptura com a 
alteração do quadro de técnicos; atualmente, sua continuidade tem sido demandada nas 
macrorregionais. Apesar da dificuldade de reassumir a atividade na proposta anterior, 
o Departamento está realinhando as competências dos técnicos atuais para reativar a 
assessoria aos estados.
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Sugestões da área técnica das 
hepatites virais do Departamento em 
vista dos problemas identificados nas 
diferentes regiões:

• Incentivar a notificação dos casos 
nos hospitais e clínicas particulares;

• Incentivar a formação de grupos de 
apoio e adesão ao tratamento das 
hepatites virais;

• Realizar capacitações para 
profissionais de saúde da atenção 
básica nos municípios;

• Realizar de campanhas de 
divulgação;

• Organizar fluxos de referência e 
contrarreferência para o diagnóstico 
das hepatites virais;

• Ampliar a integração entre a AB, a 
Vigilância Epidemiológica (VE) e a 
Assistência;

• Elaborar e distribuir boletins 
informativos, enfatizando os 
atendimentos nos hospitais e 
clínicas particulares nos municípios 
do estado;

• Incentivar a participação e 
contribuição dos coordenadores 
estaduais em eventos promovidos 
pelo PNHV;

• Fortalecer a articulação local com a 
sociedade civil.

Em cada Oficina Macrorregional 
do ano de 2009, foi apresentada a 
estrutura do PNHV e uma proposta para 
planejar as ações integradas entre os 
programas estaduais e de municípios de 
capitais de HV, programas de atenção 
básica, programas de imunizações, 
laboratórios de saúde pública, assistência 

farmacêutica, vigilância e sociedade civil 
organizada. 

O objetivo geral de cada encontro 
foi a estruturação e fortalecimento do 
Programa de Prevenção e o Controle 
das Hepatites Virais, contando com 
a participação de Coordenadores do 
Programa de Hepatites Virais de cada 
estado, para o alinhamento de metas 
propostas. Foram estabelecidos os 
seguintes objetivos específicos:

• Sensibilizar os participantes sobre a 
importância do planejamento;

• Discutir integração com a atenção 
básica, DST/aids e tuberculose;

• Definir metas com os estados.

Em cada oportunidade, foi feita a 
apresentação da ferramenta adaptada 
da proposta pelo PLANEJASUS, a 
instrumentalização dos participantes no 
preenchimento dessa ferramenta; divisão 
das macrorregiões em número de estados 
participantes. Foi utilizada a metodologia 
de problematização.

De posse dessas informações, foram 
distribuídos questionários com as metas 
intencionadas, a serem preenchidos 
pelos coordenadores, de acordo com 
a realidade de seu estado e com o 
compromisso de encaminhamento 
posterior ao ponto focal responsável, 
conforme os prazos estabelecidos. O 
intuito foi de uma padronização no 
diagnóstico situacional com um produto 
de 29 metas que, discutidas em grupos 
divididos por estados, pudessem traduzir 
o levantamento da situação no ano de 
2009 e o que se desejaria para o período 
2010-2011. 
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Segue demonstrativo das quantidades de questões preenchidas por Unidade 
Federada e a distribuição do preenchimento das metas.

 

 

* O Espírito Santo não quantifi cou as metas
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Das 29 questões postadas, houve 
maior frequência de resposta nos itens:

• 22 (ampliar de x para y o número 
de casos encerrados no SINAN, 
confirmados por sorologia);

• 6 (manter/ampliar de x para y 
o número de CTA com triagem 
sorológica);

• 2 (ampliar de x para y o número de 
profissionais capacitados em HV);

• 1 (ampliar de x para y o número 
de municípios com as ações de HV 
implantadas);

• 8 (manter/ampliar de x para y o 
número dos serviços de referência 
para tratamento).

As questões menos respondidas foram 
as de números:

• 11 (manter/ampliar de x para y o 
acesso de pacientes ao tratamento 
da hepatite Delta);

• 15 (reduzir de x para y o número 
de abandonos do tratamento da 
hepatite Delta);

• 13 (reduzir de x para y o número 
de abandonos do tratamento da 
hepatite B);

• 20 (manter/ampliar de x para y a 
cobertura vacinal contra a hepatite 
A na população indígena);

• 27 (informar semestralmente o 
número de pacientes coinfectados 
em tratamento e o tipo de 
coinfecção - hepatite B com hepatite 
C ou Delta, HIV/hepatites, hepatites 
e tuberculose, outras).
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Apresentação dos resultados por 
Região

Região Norte
Dos 7 estados da Região Norte, todos enviaram a ferramenta parcialmente 

preenchida. Foi calculada a média simples de respostas por estado, visto que nenhum 
deles respondeu ao questionário em sua totalidade. O nível médio de preenchimento 
do questionário foi de apenas 40,3% do total proposto. O máximo foi 69% de 
preenchimento (Rondônia) e o mínimo, 10,3% (Tocantins).

Os problemas identificados foram:

• Déficit de conhecimento sobre prevenção das HV;

• Déficit de UBS com profissionais capacitados em HV;

• Rotatividade dos profissionais capacitados em HV;

• Dificuldade de notificação dos casos pelos hospitais particulares;

• Falha na adesão ao tratamento;

• Concentração do tratamento nas capitais;

• Centralização das coletas de triagem nos LACEN;

• Não aceitação da vacina por algumas populações;

• Dificuldades para a realização dos exames de rotina durante o tratamento;

• Não utilização de preservativo nas relações sexuais;

• Déficit de ações para o enfrentamento das HV.

Região Nordeste
Dos 9 estados da Região Nordeste, 1 não enviou a ferramenta parcialmente 

preenchida. Foi calculada a média simples de respostas por estado, visto que 
nenhum deles respondeu ao questionário em sua totalidade. O nível médio de 
preenchimento do questionário foi de apenas 45% do total proposto. O máximo foi 
90% de preenchimento (Ceará) e o mínimo, 0% (Pernambuco).

Os problemas identificados foram:

• Necessidade de capacitação dos coordenadores municipais em Vigilância 
Epidemiológica (VE);

• Dificuldade em quantificar os municípios que têm o PHV implantado;

• Ausência de Programa Municipal de Hepatites Virais no Rio Grande do Norte;

• Indisponibilidade do campo “Número de comunicantes e coinfecções” para 
preenchimento na ficha do SINAN. Solicitar ao Departamento orientações 
sobre como proceder para atender a essa demanda;
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• Necessidade de criação de dois hospitais no sertão da Paraíba;

• Não fornecimento dos dados sobre hepatite A pela FUNASA;

• Ausência de rotina de vacina para hepatite B nos presídios;

• Inexistência de registro, no SIH, dos transplantes realizados na rede privada 
conveniada com o SUS; 

• Necessidade de se trabalhar em parceria com os Núcleos de VE dos Hospitais 
de referência para o tratamento do hepatocarcinoma;

• Pouca informação acerca das HV voltada para a população (usuários em geral, 
gestantes e profissionais de saúde);

• Insuficiência na oferta de profissionais de saúde capacitados em HV;

• Fragilidade do processo de trabalho na atenção primária, média e de alta 
complexidade;

• Baixa cobertura vacinal contra a hepatite B na faixa etária de 11 a 19 anos, na 
população vulnerável;

• Centralização dos pólos de aplicação de medicamentos para portadores de HV;

• Carência de biópsias realizadas;

• Abandono de tratamento;

• Alto índice de casos em aberto no SINAN.

Região Centro-Oeste
Dos 4 estados da Região Centro-Oeste, todos enviaram a ferramenta parcialmente 

preenchida. Foi calculada a média simples da quantidade de respostas por estado, 
visto que nenhum deles respondeu ao questionário em sua totalidade. O nível médio 
de preenchimento do questionário foi de 34,5% do total proposto. O máximo foi 
52% de preenchimento (Mato Grosso do Sul) e o mínimo, 14% (Distrito Federal).

Os problemas identificados foram:

• Número reduzido de UBS com serviço de HV;

• Inexistência de instrumento de acompanhamento dos comunicantes;

• Necessidade de criar um fluxo de identificação dos casos de abandono de 
tratamento para todas as hepatites (não consta na ficha do SINAN);

• Impossibilidade de obter informações de pacientes coinfectados em tratamento 
no SINAN;

• Necessidade de reduzir internação e óbitos com apoio da AB e com a redução 
de danos;

• Necessidade de articular com a Vigilância Sanitária e Ambiental a ampliação de 
notificações de Hepatite A.
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Região Sudeste
Dos 4 estados da Região Sudeste, 1 não enviou a ferramenta parcialmente 

preenchida. Foi calculada a média simples de respostas por estado, visto que nenhum 
deles respondeu ao questionário em sua totalidade. O nível médio de preenchimento 
do questionário foi de apenas 25,9% do total proposto. O máximo foi 44,8% de 
preenchimento (Rio de Janeiro) e o mínimo, 0% (Espírito Santo).

Os problemas identificados foram:

• Inexistência de centros especializados no interior do estado de Minas Gerais, 
criando vazios assistenciais e dificultando o acesso do portador de hepatites à 
rede SUSMG;

• Falta de capacitação técnica das equipes regionais e municipais para a vigilância 
das hepatites;

• Limitação de RH nos serviços municipais e regionais;

• Falta de sensibilização dos profissionais de saúde, gestores estaduais e 
municipais para a magnitude das hepatites;

• Baixa cobertura vacinal para a hepatite B; meta 2009 na Programação das 
Ações de Vigilância em Saúde (PAVS): 75% de pessoas vacinadas na faixa 
etária de 1 a 19 anos;

• Existência de CTA que não realizam aconselhamento e teste de detecção 
sorológica para as hepatites B e C. Todos os CTA são municipais, gerenciados 
pelo respectivo Programa Municipal de DST/Aids e nem sempre têm custeio 
para as ações. Dificuldade para cumprimento desse indicador, que consta do 
Pacto pela Vida;

• Existência de subnotificação: Saúde do Trabalhador; clínicas de hemodiálise; 
serviços de hemoterapia particulares; clínicas de DST; laboratórios de biologia 
molecular;

• Centralização de médicos autorizadores de exames de alta complexidade nos 
Centros de Referência (CR) especializados;

• Ausência de pólos de Aplicação Assistida nos Serviços para aplicação e 
distribuição da medicação; deficiência na vigilância de eventos adversos à 
medicação e na vigilância da Resposta Sustentada de Negativação (RSN);

• Existência de maternidades sem implantação da vacina contra a hepatite B em 
RN;
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• Ausência de definição de fluxo interestadual e fluxos de referência e 
contrarreferência para os usuários do SUS seguindo a lógica do Plano Diretor 
de Regionalização, devido à falta de pactuação entre os estados;

• Pouca mobilização dos técnicos municipais e regionais para a realização de 
busca ativa de casos de HV e de comunicantes dos portadores de hepatite B, C 
e D;

• Ausência de políticas específicas para populações vulneráveis ao risco, como 
os indivíduos privados de liberdade, a população em conflito com a lei, 
a população indígena, os profissionais do sexo, os usuários de drogas e os 
deficientes mentais;

• Insuficiência de laboratórios para a realização de exames de biologia molecular; 
a FUNED–LACEN Estadual não realiza o exame;

• Dificuldade para cumprimento do indicador de “Proporção de casos de 
Doenças de Notificação Compulsória - DNC - encerrados oportunamente após 
notificação” - percentual pactuado (80,0%) de casos notificados no período, 
com encerramento oportuno da investigação devido à não realização de 
biologia molecular para o vírus da hepatite C;

• Falta de serviços e profissionais nas cidades interioranas para a realização de 
biópsia hepática;

• Ausência de intersetorialidade com as Secretarias de Educação, de Defesa 
Social e de Turismo;

• Falta de obrigatoriedade da inclusão da sorologia contra a hepatite B no pré-
natal;

• Erro de preenchimento da ficha de notificação.

Região Sul
Dos 3 estados da Região Sul, 2 enviaram a ferramenta parcialmente preenchida. 

Foi calculada a média simples de respostas por estado, visto que nenhum deles 
respondeu ao questionário em sua totalidade. O nível médio de preenchimento 
do questionário foi de apenas 16,1% do total proposto. O máximo foi 41,4% de 
preenchimento (Paraná) e o mínimo, 0% (Santa Catarina).

Os problemas identificados foram:

• Não notificação dos pacientes por parte de alguns médicos e serviços 
prescritores;

• Dificuldade em realizar a testagem para HV nos 27 CTA do estado do Paraná;

• Impossibilidade de quantificar o número de comunicantes investigados, já que 
não se dispõe de programa para esse controle. O único instrumento disponível 
(ficha epidemiológica do SINAN) não contempla essa informação no sistema.
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2.1.2. Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais de 
Hepatites Virais

Principais demandas:

• Ampliação do acesso à prevenção, 
diagnóstico e tratamento dos 
portadores de HV, por meio da 
implantação e implementação 
de ações estratégicas no SUS e 
do fortalecimento de parcerias 
intersetoriais;

• Fortalecimento da descentralização 
das ações de diagnóstico e atenção 
aos portadores das HV;

• Melhora do processo de aquisição 
de kits;

• Atualização do Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para hepatite 
B e coinfecções;

• Aprimoramento do sistema de 
notificação; 

• Priorização dos segmentos 
populacionais mais vulneráveis – 
análise dos dados epidemiológicos 
– contexto local;

• Definição de estratégias para a 
ampliação das coberturas vacinais;

• Definição de estratégias para a 
Redução da Transmissão Vertical das 
HV;

• Criação dos Grupos Estratégicos de 
Gestão, Prevenção e Vigilância.

Diante dos problemas encontrados 
e daqueles apresentados no encontro 
de coordenadores de 2008, a equipe 
do PNHV realizou várias rodadas de 
discussão estruturando os problemas 
segundo a lógica dos mais frequentes, 
dos prioritários e dos que perpassavam 
os eixos estruturantes do programa – 
vigilância epidemiológica, prevenção, 
atenção (incluindo diagnóstico, assistência 
e medicamentos) e movimento social.

O principal objetivo, então, passou 
a ser a necessidade de um diagnóstico 
situacional dos programas estaduais e 
a definição de metas propostas nas I 
Oficinas Macrorregionais de Hepatites 
Virais com os representantes dos 
programas estaduais e de capitais de 
hepatites virais, laboratórios de saúde 
pública, atenção básica, assistência 
farmacêutica, imunizações, DST/Aids 
e organizações da sociedade civil. Tais 
propostas de “metas” permitiriam a 
visualização da estrutura dos programas 
estaduais de hepatites virais, no que se 
refere, principalmente, à organização 
da rede de prevenção e de atenção aos 
portadores, incentivando os gestores 
locais para a busca do conhecimento do 
cenário atual e do ponto a que se quer 
chegar nos próximos anos.
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Meta 1:	AmpliAr/mAnter	de	x	pArA	y	o	número	de	municípios	
com	o	pHV	implAntAdo

AtividAdes ProPostAs:

• Reuniões com os gestores estaduais, regionais, distritais e municipais para apresentar 
a situação das HV no estado e efetivar parcerias entre AB, Laboratórios e demais 
programas envolvidos no controle das HV, visando mapear os municípios com 
PHV implantado, bem como a discussão e definição de um fluxo de atendimento 
aos pacientes, encaminhamento de amostras e acompanhamento dos casos 
confirmados e suspeitos;

• Reuniões com o Comitê Estadual para apresentação da proposta de implantação 
do PHV;

• Reuniões com os gestores municipais para viabilizar a criação do PHV nos municípios 
prioritários, com base em critérios populacionais, número de casos notificados e 
estrutura local de saúde;

• Elaboração de diagnóstico situacional sobre a implantação ou não dos 
programas de hepatites nos municípios, conforme sugerido pelo PNH (promoção, 
diagnóstico, prevenção, acompanhamento, vigilância epidemiológica e fluxo de 
encaminhamento seguro); 

• Apresentação, na Comissão Intergestora Bipartite (CIB), da proposta de implantação 
do PHV nos municípios prioritários;

• Apresentação, ao Conselho Municipal de Saúde e ao colegiado de gestão, da 
proposta de implantação do PHV;

• Levantamento dos problemas nos Centros de Atendimento de HV;

• Estabelecimento de uma rede efetiva para diagnóstico e tratamento das HV;

• Estabelecimento das referências e contrarreferências municipais e regionais, com 
divulgação para as regionais e parceiros no controle das HV.

Meta 2:	AmpliAr/mAnter	de	x	pArA	y	o	número	de	profissionAis	
cApAcitAdos	em	HV

AtividAdes ProPostAs:

• Identificação da quantidade de profissionais capacitados em HV, incluindo os 
médicos capacitados em Biópsia Hepática por serviços de referência;

• Organização de capacitações em assistência, vigilância epidemiológica e prevenção. 
Definição de meta de treinamento para profissionais;

• Execução de capacitações com a parceria entre o PNHV e os municípios;

• Verificação da rotatividade dos profissionais nas HV;

• Promoção de oficinas com a metodologia da problematização sobre interpretação 
dos marcadores sorológicos das HV;



22

D
ev

o
lu

ti
va

 a
o

s 
Es

ta
d

o
s 

20
09

-2
01

0

• Realização de capacitações para médicos da atenção primária (2010);

• Reunião com a Educação Continuada, a Atenção Básica Estadual e o PEHV;

• Reunião com os gestores e coordenadores municipais de HV a fim de estabelecer 
parcerias;

• Solicitação, ao PNHV, de material instrucional;

• Articulação com os gestores quanto ao entendimento da situação das HV e 
viabilização das capacitações dos profissionais locais e fórum de gestores;

• Alocação de recursos para realizar as capacitações;

• Organização do fórum para gestores e capacitação para profissionais de saúde;

• Capacitações, no total de 40 horas, abordando os temas: diagnóstico, prevenção, 
vigilância epidemiológica e acompanhamento de portadores de HV para equipe da 
Estratégia Saúde da Família;

• Capacitação dos profissionais de saúde da Atenção Básica para prevenção, 
aconselhamento, diagnóstico, vigilância epidemiológica e acompanhamento dos 
portadores de HV; 

• Capacitação em CBVE das HV em 36 municípios;

• Elaboração de ficha de pesquisa de informações.

Meta 21:	mAnter/AmpliAr	A	coberturA	VAcinAl	contrA	A	
HepAtite	b

AtividAdes ProPostAs:

• Identificação de municípios com baixa cobertura vacinal e que não iniciaram a 
intensificação da articulação com as Unidades Regionais de Saúde Pública; 

• Elaboração de estratégia envolvendo a AB, as secretarias locais de educação e 
o PNI para a realização de busca ativa, nos escolares, de não vacinados ou com 
esquema de vacinação incompleto;

• Garantia de doses da vacina e insumos necessários, por meio da articulação com 
o PNHV e o PNI;

• Organização de atividades de verificação dos cartões de vacina e complementação 
das doses faltantes ou início dos esquemas de prevenção das HV;

• Execução de atividades de vacinação da população entre 11 e 19 anos nos 
municípios;

• Articulação com pais ou responsáveis para garantia da 2ª e 3ª doses da vacina, 
com o comprometimento do acompanhamento das datas assinaladas nos cartões;

• Realização da identificação da população vulnerável do estado a ser vacinada; 

• Estabelecimento de parcerias com as ONG, Vigilância Sanitária, Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador, Órgãos formadores de profissionais, PNI, 
Ministérios da Educação e da Justiça, entre outros, para organizar as atividades de 
vacinação;
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• Sensibilização dos profissionais de saúde para realizar a vacinação das populações 
vulneráveis;

• Verificação, pela AB, do cartão de vacina de menores de 1 de ano e de comunicantes 
de HV; 

• Distribuição de material de divulgação;

• Divulgação da vacinação em eventos diversos associados ao público-alvo;

• Organização de ações intersetoriais;

• Mapeamento dos municípios que não vacinam recém-nascidos, identificando as 
causas do problema;

• Capacitação para assistência;

• Garantia da distribuição de insumos;

• Reunião com a Secretaria de Educação, PHV, PNI e AB para estabelecer parceria e 
critérios de vacinação na população adolescente;

• Realização de palestras informativas para os pais e comunidade escolar, com ênfase 
na importância da vacina contra a hepatite B;

• Capacitação de professores quanto à importância da prevenção e controle das HV;

• Realização de ações de vacinação nas escolas e locais de concentração de 
adolescentes;

• Realização de acordos para a verificação dos cartões de vacinação nas instituições 
que atuam com adolescentes;

• Articulação do setor saúde com a área de educação para divulgação na mídia;

• Divulgação do tema pelos meios de comunicação disponíveis, elaboração de 
estratégias de divulgação das ações de prevenção com as instituições parceiras e 
produção de material informativo sobre HV;

• Divulgação, por profissionais de sala de vacina, da importância da vacinação como 
medida de prevenção;

• Garantia da disponibilidade de imunobiológicos contra a hepatite B em quantidade 
suficiente para atender à demanda da população de 11 a 19 anos;

• Disponibilização de combustível e transporte para deslocamento das equipes de 
vacinação até as escolas, nos três turnos de aula;

• Garantia de equipes exclusivas para vacinação, mediante contrato temporário ou 
pagamento de horas extras às equipes de vacinação do estado/município;

• Reprodução xerográfica de formulários de registros de doses aplicadas de vacina;

• Aquisição de insumos para garantir o transporte, a conservação e a aplicação dos 
imunobiológicos (caixas térmicas, termômetros, algodão, etc.);

• Realização de 3 etapas de vacinação em cada escola, de acordo com calendário 
escolar.
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Meta 6:	mAnter/AmpliAr	o	número	de	ctA	com	triAgem	
sorológicA

AtividAdes ProPostAs:

• Reunião junto à SMS para definir a necessidade de implantação do CTA;

• Verificação, junto à Coordenação Estadual de DST/Aids, de condições para a 
implantação do CTA no município;

• Reunião com o gestor municipal para fortalecer a necessidade de ampliar as ações 
de controle das HV na região e a importância do CTA;

• Reunião de integração entre os Gestores Municipais e as Coordenações de CTA, 
Diretores, Coordenadores do LACEN e Coordenações Municipais de DST/Aids e 
HV; 

• Capacitação dos profissionais de saúde dos CTA para prevenção, aconselhamento, 
diagnóstico, vigilância epidemiológica, acompanhamento e encaminhamento dos 
portadores de HV;

• Capacitação dos profissionais de saúde da Atenção Básica, educadores e membros 
da comunidade (tais como líderes comunitários e religiosos) para a prática do 
aconselhamento e prevenção das HV;

• Identificação e encaminhamento dos portadores de HV aos serviços de referência 
em todos os níveis de complexidade;

• Ampliação das ações de prevenção (sessões educativas, distribuição de preservativos, 
vacinação, entre outras);

• Fortalecimento dos CTA como referência em diagnóstico das HV nos municípios 
mediante atividades de divulgação das ações desenvolvidas no CTA para o controle 
e prevenção das HV, além da realização trimestral de avaliação, monitoramento e 
supervisão dessas ações;

• Realização de reuniões para articulação com os gestores da rede de referência e 
contrarreferência de AB;

• Garantia do repasse de material e insumos para triagem sorológica;

• Aumento do número de profissionais treinados em aconselhamento e diagnóstico;

• Capacitação dos profissionais dos Escritórios Regionais de Saúde para serem 
articuladores entre os municipais;

• Ampliação dos serviços de diagnóstico na rede pública de média e alta complexidade 
e de referência para execução de genotipagem para hepatite C e biópsia hepática; 

• Realização de reuniões e articulação para facilitar o acesso à solicitação da 
medicação específica para o tratamento dos vírus da hepatite B e C nos pacientes 
do interior;

• Realização de reuniões para articular e garantir o fornecimento de kits de sorologia 
para hepatite B, no cumprimento das Portarias nºs 860 e 863.
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Meta 8:	mAnter/AmpliAr	o	número	dos	serViços	de	referênciA	
pArA	trAtAmento

AtividAdes ProPostAs:

• Realização de reunião (ou fórum) para apresentar e discutir a situação de 
atendimento aos portadores das HV no estado e municípios;

• Revisão e divulgação do fluxo de atendimento aos usuários do programa e 
população em geral; 

• Reunião com os gestores municipais, AB, AF, Laboratório, PEHV, ONG e SCO, entre 
outros parceiros, para mobilização política e verificação das necessidades locais;

• Capacitação dos profissionais de saúde dos Centros de Referência – CR identificados 
para atuar em promoção, diagnóstico, prevenção, acompanhamento, vigilância 
epidemiológica e fluxo de encaminhamento seguro;

• Realização de visitas técnicas de avaliação, monitoramento e supervisão para a 
implantação do PHV;

• Reunião de articulação para a criação do CR para medicamentos excepcionais; 

• Capacitação dos profissionais de saúde do CR para o atendimento aos pacientes 
de HV;

• Informação aos profissionais de saúde sobre a existência do CR e as formas de 
encaminhamento dos pacientes;

• Reunião dos interlocutores e articuladores junto à coordenação estadual e 
municipal - ação integrada entre as áreas envolvidas: AB, DAF, LACEN;

• Identificação dos municípios que possuem redes estabelecidas;

• Mapeamento dos fluxos de referência e contrarreferência;

• Identificação dos municípios estratégicos para implantação de novos CR;

• Levantamento das deficiências desses municípios;

• Discussão dos recursos necessários nas esferas político-administrativas;

• Mediação das pactuações intermunicipais;

• Disponibilização de informações acerca das condições para criação, estruturação, 
implantação e cadastramento dos CR;

• Elaboração de projeto para implantação de ambulatório, laboratório e pólo de 
aplicação como referência em hepatites (início em 2010);

• Reunião de articulação entre os gestores estaduais e municipais de saúde dos 
municípios contemplados com esse serviço;

• Reunião com os gerentes (ou diretores) dos serviços de referência para elaboração 
do fluxo de encaminhamento para os portadores de HV em todos os níveis de 
atenção;

• Aquisição de insumos e equipamentos para a ampliação das atividades dos serviços 
de referência;

• Capacitação dos profissionais de saúde de média e alta complexidade para prevenção, 
aconselhamento, diagnóstico, vigilância epidemiológica e acompanhamento aos 
portadores de HV.
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2.1.3. Encontro de Organizações da Sociedade Civil 
A realização de encontros regionais 

e nacional de Organizações Não 
Governamentais (ONG) – ERONG e 
ENONG – tem como objetivo fortalecer a 
articulação e a participação da sociedade 
civil na construção e execução de políticas 
públicas.

Em 2009, os eventos foram elaborados 
e organizados pelas próprias ONG e a 
participação do governo se deu por meio 

do apoio técnico e financeiro, do custeio de 
passagens e diárias para os participantes 
dos ERONG e da infraestrutura completa, 
passagens, hospedagens e alimentação 
para os participantes do ENONG.

Considerando o quantitativo de ONG 
no país, os encontros regionais foram 
realizados em conjunto nas regiões Norte/
Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste.

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES

ERONG N/NE 29 a 31/07/09 Salvador/BA 19 ONG

ERONG SE/CO 28 a 30/08/09 Vitória/ES 14 ONG

ERONG SUL 23 e 24/10/09 Porto Alegre/RS 12 ONG

ENONG 24 a 26/11/09 Brasília/DF 49 ONG

Com a integração do PNHV ao 
Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais, as OSC de Hepatites Virais 
também passaram a ocupar os espaços 
de diálogo e articulação instituídos, como 
a CAMS – Comissão de Articulação com 
os Movimentos Sociais e a CNAIDS – 
Comissão Nacional de Aids. 

A partir de dezembro de 2009, a 
interlocução com a sociedade civil passou 

a ser realizada pela Unidade de Articulação 
com a Sociedade Civil e Direitos Humanos 
(SCDH), do Departamento, com o objetivo 
de promover a articulação técnica e 
política entre a esfera governamental e 
as OSC, prioritariamente no que se refere 
ao controle da epidemia e à garantia dos 
direitos humanos das pessoas que vivem 
com DST, aids e hepatites virais e das 
populações vulneráveis.

2.1.4. Reunião de Planejamento Interno do PNHV 

 “... cuidadoso planejamento que 
se baseia em uma clara definição 
dos objetivos. Estes objetivos devem 
estabelecer a população objeto do 
monitoramento, o tipo de dados que irão 
ser coletados, a frequência com que a 
população alvo vai ser monitorada e como 
serão analisados os dados” (GENTILE, 
1994).

Foram realizadas reuniões internas de 
planejamento, utilizando a metodologia 
do PLANEJASUS, para que todos tivessem 

uma clara definição dos objetivos do 
Programa enquanto instância federal e 
para que ocorresse a harmonização e a 
organização das atividades internas, com 
reflexo nos estados e municípios. No 
decurso dos trabalhos, a equipe construiu 
a missão, visão e objetivo(s) do Programa, 
criando-se assim as diretrizes para a 
atuação deste. Em seguida, foi elencada a 
hierarquização dos problemas apontados 
pelas esferas estaduais e federal, de 
modo a conferir uma direcionalidade ao 
planejamento.
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EIXO: ASSISTÊNCIA

1º Problema: 
Número insuficiente de UBS com programa de HV.

ObjetivO Geral: 

Oferecer atenção integral aos portadores de HV.

açãO: 

Ampliar o número de UBS com Programa de HV - PHV (verificar qual o número 
atual de UBS com AB).

Metas:

• Realizar cinco macrorregionais;

• Implantar o PHV em 100% das UBS. 

DescriçãO Das ativiDaDes:

• Apresentar nas macrorregionais a meta de ampliar o número de UBS com PHV;

• Definir o que é uma UBS com PHV implantado.

2º Problema: 
Dificuldade de acesso ao atendimento às HV na baixa densidade tecnológica.

ObjetivO Geral: 

Melhorar o acesso da população ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
na baixa densidade tecnológica.

ações:

• Ampliar o número de UBS para acompanhamento das HV; 

• Implantar na baixa densidade tecnológica o atendimento pertinente – 
diagnóstico e acompanhamento – aos portadores de HV;

• Implantar testagem sorológica para as HV em todos os serviços de saúde.

Metas:

• Implantar, em 100% dos serviços da AB, o atendimento (diagnóstico e 
acompanhamento) aos portadores de HV;

• Garantir a testagem sorológica em 100% dos serviços de saúde (pesquisar no 
CNES); 

• Ampliar de x para y o número de CTA com triagem sorológica.

DescriçãO Das ativiDaDes:

• Articular com a AB a ampliação, na baixa densidade tecnológica, do atendimento 
– diagnóstico e acompanhamento – aos portadores de HV;

• Articular com estados e municípios a ampliação do número de UBS para 
acompanhamento das HV;

• Articular com estados e municípios a implantação, na baixa densidade 
tecnológica (atenção básica), do atendimento – diagnóstico e acompanhamento 
– aos portadores de HV;
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• Capacitar equipes interdisciplinares que atuam nos serviços da AB do SUS na 
abordagem das HV;

• Apoiar os estados e municípios nas capacitações das equipes interdisciplinares 
que atuam nos serviços da AB do SUS na abordagem das HV;

• Discutir a descentralização e a aquisição de testes sorológicos e a centralização 
da Biologia Molecular;

• Padronizar e capacitar médicos e laboratórios nos fluxogramas de realização 
sorológica.

3º Problema: 
Dificuldade de acesso ao atendimento às HV na média complexidade.

ObjetivO Geral: 

Melhorar o acesso da população ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
das HV em todos os níveis de complexidade.

ações:

• Implantar na baixa densidade tecnológica (AB) o atendimento – diagnóstico e 
acompanhamento – aos portadores de HV; 

• Ampliar o número de equipes interdisciplinares dos serviços especializados da 
média densidade tecnológica (média complexidade) do SUS no atendimento 
específico das HV crônicas;

• Manter atualizados os protocolos de tratamento e diretrizes terapêuticas para 
as hepatites B e C;

• Implantar a testagem sorológica para as HV em todos os serviços de saúde;

• Conhecer o número real de portadores em tratamento para a garantia dos 
medicamentos.

Metas:

• Implantar em 100% dos serviços da AB o atendimento (diagnóstico e 
acompanhamento) dos portadores;

• Garantir a testagem sorológica em 100% dos serviços de saúde (pesquisar no 
CNES);

• Garantir medicamento para 100% dos portadores.

DescriçãO Das ativiDaDes:

• Articular com estados e municípios a implantação, na baixa densidade tecnológica 
da Atenção Básica, do atendimento – diagnóstico e acompanhamento – dos 
portadores de HV;

• Capacitar equipes interdisciplinares que atuam nos serviços da AB do SUS na 
abordagem das HV (projeto EAD em andamento);

• Apoiar os estados e municípios nas capacitações das equipes interdisciplinares 
que atuam nos serviços da AB do SUS na abordagem das HV;

• Capacitar médicos para a prática do procedimento de biópsia hepática;

• Capacitar as equipes interdisciplinares dos serviços especializados da média 
densidade tecnológica (média complexidade) do SUS no atendimento específico 
das HV crônicas.
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4º Problema:
Demanda de maior disponibilidade de medicamentos para tratamento de 
portadores de HV.

ObjetivO Geral: 

Melhorar o acesso da população ao tratamento.

açãO: 

Ampliar o acesso dos portadores de HV ao tratamento.

Meta: 

Ampliar de x para y o número de pessoas em tratamento.

DescriçãO Das ativiDaDes:

• Melhorar o acesso ao diagnóstico;

• Melhorar o acesso à biópsia;

• Melhorar o acesso ao serviço de referência;

• Capacitar profissionais de saúde no tratamento (e acompanhamento dos 
eventos adversos).
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EIXO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1º Problema: 
Subnotificação dos casos no sistema de informação.

ObjetivO Geral: 

Ampliar a notificação dos casos nas UF.

Meta: 

Aumentar de x para y o número de notificações.

açãO: 

Fortalecimento da capacidade de notificação das HV pela VE.

DescriçãO Das ativiDaDes:

• Elaborar documento técnico com as estimativas de prevalência das HV e o 
número de notificações do SINAN; 

• Realizar x oficinas macrorregionais; 

• Disponibilizar assessoria do PNHV às UF;

• Monitoramento e Avaliação (M&A).

2º Problema: 
Baixa qualidade dos dados das notificações no sistema de informação.

ObjetivO Geral: 

Melhorar a qualidade dos dados notificados no SINAN.

Meta: 

Melhorar a notificação.

açãO: 

Fortalecimento da capacidade de investigação das HV pela VE.

DescriçãO Das ativiDaDes:

• Identificar os principais indicadores de qualidade do sistema;

• Analisar os indicadores de qualidade; 

• Divulgar os resultados dos indicadores encontrados;

• Elaborar instrumento para M&A da ação;

• Elaborar estratégias em parceria com UF e capitais para atingir meta;

• Monitorar e avaliar as metas por UF;

• Realizar capacitação de análise de dados;

• Alterar ficha de notificação proposta do GEVE (Grupo Estratégico de Vigilância 
Epidemiológica).
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3º Problema: 
Deficiência na análise e divulgação de informações sobre a epidemiologia das HV.

ObjetivO Geral: 

Disseminar as informações sobre a epidemiologia das HV para o SUS.

Meta: 

Produzir boletins epidemiológicos.

açãO: 

Produção, análise e divulgação de informações epidemiológicas das HV.

DescriçãO Das ativiDaDes:

• Estabelecer métodos de tabulação de indicadores epidemiológicos e operacionais 
e padronizá-los;

• Produzir e analisar os indicadores epidemiológicos e operacionais;

• Elaborar e divulgar o boletim epidemiológico;

• Desenvolver e aperfeiçoar habilidades para a análise de informações;

• Publicar artigos em periódicos indexados;

• Apresentar trabalhos em eventos nacionais e internacionais;

• Promover a integração com serviços de referência em epidemiologia; 

• Oferecer cursos: pacotes estatísticos, epi-info, tabwin, especialização em 
epidemiologia e análise situacional em saúde (inserir link no site).

4º Problema: 
Falta de normalização para conduta da VE em surto de HV.

ObjetivO Geral: 

Normalizar condutas e critérios em caso de surtos e definição de critérios para 
eventos de relevância em saúde pública.

açãO: 

Elaborar normas para conduta em casos de surtos e definição de critérios para 
eventos de relevância em saúde pública.

2.1.5. Integração ao Departamento
A integração do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites 

Virais, do Ministério da Saúde, em 2009, ao Departamento de DST e Aids teve como 
um dos intuitos aproveitar a experiência no campo das DST e aids para ampliar as ações 
voltadas também para as hepatites e reforçar a política da pasta relacionada à equidade, 
não discriminação e combate ao preconceito.

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais já intensificou as ações para esses 
agravos, tais como atualização dos protocolos terapêuticos, aumento da compra 
centralizada de medicamentos para as hepatites B e C, publicação do documento “HV: 
Desafios para o período de 2011-2012”, ampliação nos próximos dois anos das faixas 
etárias para vacinação contra a hepatite B, e produção de materiais de comunicação para 
manicures, tatuadores e população geral, lançamento de editais para o fortalecimento 
da sociedade civil, entre outras.
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2.2. Atividades em 2010
2.2.1. Oficinas Macrorregionais Centro-Oeste, Sudeste, Sul, 

Nordeste e Norte

Região Datas Gestores OSC Participantes

Centro - Oeste 15 e 16/04
30, somando 

SES e SMS
01 (GAPH)

GO Coordenadores:

• Programa Estadual de HV

• PMHV do município capital

• PNHV dos municípios prioritários 

• Programa Estadual de DST/Aids

• 

Representantes:

• OSC da região

• Bio-Manguinhos

• FUNASA

• ANVISA (Região Norte)

Sudeste 24 e 25/05
38, somando 

SES e SMS
01 (Grupo 
Genesis) RJ

Sul 01 e 02/07
35, somando 

SES e SMS

01 (Grupo 
Hércules)

SC

Nordeste 12 e 13/07
46,

somando SES 
e SMS

01 (APHENR) RN

Norte 22 e 23/07
33 somando 
SES e SMS

01 (APHAC) AC

Total 182 04

cOntextualizaçãO

Por se tratar do primeiro momento 
em que o PNHV e os coordenadores 
estaduais estiveram reunidos com os 
96 municípios prioritários, na segunda 
rodada das Oficinas Macrorregionais, o 
principal objetivo foi discutir as principais 
ações desenvolvidas e as competências 
do PNHV e dos programas estaduais e 
municipais.

Questões pautaDas:

• Prevenção (situação atual de 
vacinação contra a hepatite B por 
município e por estado; materiais 
educativos produzidos);

• Diagnóstico (aquisição e distribuição 
de kits; investimento na rede de 
biologia molecular; principais 
entraves, realização de sorologia de 
forma descentralizada e biópsias); 

• Tratamento (atualização dos 
protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas; processo de aquisição 
e distribuição dos medicamentos, 
transferência dos medicamentos de 
HV do componente especializado 
para estratégicos da AF); 

• Farmacovigilância (incentivo à 
notificação de eventos adversos 
e prováveis falhas terapêuticas 
relacionadas aos medicamentos 
para HV, junto aos gestores, para 
divulgação aos profissionais das 
equipes multidisciplinares, nos 
serviços de atendimento às HV);

• Pesquisa (na região Norte, um 
estudo de prevalência das hepatites 
na população indígena do Vale do 
Javari/AM);

• Reforço do papel dos comitês 
estaduais.
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Questões pautadas Encaminhamentos

Retorno do diagnóstico situacional, bem 
como um estudo sobre as metas pactuadas 
anteriormente 

Um dos pontos que dificultou o retorno das informações é que poucos 
estados responderam no prazo. A área técnica das Hepatites Virais 
apresentou uma parcial dos resultados no encontro de coordenadores de 
2009.

O Departamento de DST/Aids e HV elaborou um documento denominado 
“Hepatites Virais: Desafios para o período de 2011-2012”.

Inclusão, nas próximas reuniões, de 
representantes de colegiados de gestores, 
conselheiros e áreas de maior interface

Em debate com a equipe.

Presença sistemática do PNHV nas UF 
para apoio à gestão e assessoramento na 
organização de serviços

Calendário a partir do segundo semestre.

Presença, nas próximas macros, de um 
representante do Movimento Social por UF

Com a integração do PNHV ao Departamento de DST e Aids, novos espaços 
de debates foram abertos tanto para os gestores como para o movimento 
social; assim, a demanda está em debate entre a equipe.

Criação de comissões, a exemplo do COGE e/
ou similares; espaço de discussão e decisão; 
espaço virtual para diálogo permanente ou 
retomar/identificar os eleitos na reunião 
nacional com coordenadores; prevenção, 
assistência, gestão

Foram criados, na reunião de coordenadores do ano passado, três grupos 
estratégicos: gestão, VE e prevenção. Os grupos se reuniram uma vez esse 
ano, e há outro encontro programado para 2010.

Trabalho do PNHV com Monitoramento e 
Avaliação – utilização da ferramenta M&A 
com foco na melhoria do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais.

Em 2009, o PNHV desenvolveu uma ferramenta de monitoramento 
que foi aplicada no estado do Piauí como piloto. Após a integração ao 
Departamento, o processo foi articulado com a ASMAV e, em breve, será 
apresentada a nova proposta.

Necessidade de intercâmbio entre as ONG 
de HV e aids

Articulação com a SCDH para definição de estratégias. Abertura de 
espaços para participação de representantes dos movimentos sociais em 
HV, nos fóruns já existentes no Departamento.

Definição do papel do LACEN 

Já está definido na Portaria nº 2.031/GM, de 23 de setembro de 2004, que 
dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde 
Pública, como segue:

“Art. 12.  Os Laboratórios de Referência Estadual são os Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública – LACEN, vinculados às secretarias estaduais de 
saúde, com área geográfica de abrangência estadual, e com as seguintes 
competências:

I - coordenar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam 
análises de interesse em saúde pública;

II - encaminhar ao Laboratório de Referência Regional amostras 
inconclusivas para a complementação de diagnóstico e aquelas destinadas 
ao controle de qualidade analítica;

III - realizar o controle de qualidade analítica da rede estadual;

IV - realizar procedimentos laboratoriais de maior complexidade para 
complementação de diagnóstico;

V - habilitar, observada a legislação específica a ser definida pelos gestores 
nacionais das redes, os laboratórios que serão integrados à rede estadual, 
informando ao gestor nacional respectivo;

VI - promover a capacitação de recursos humanos da rede de laboratórios; 
e

VII - disponibilizar aos gestores nacionais as informações relativas às 
atividades laboratoriais realizadas por intermédio do encaminhamento 
de relatórios periódicos, obedecendo ao cronograma definido”.

O Departamento tem reforçado a importância da articulação dos 
coordenadores estaduais com os LACEN para viabilizar a resolutividade 
dos problemas de acesso e a realização do diagnóstico das HV.

Discussão e articulação com a Assistência 
Farmacêutica Estadual

Como os medicamentos para tratamento das HV se encontram dentro do 
componente especializado, o Departamento tem reforçado a importância 
da articulação nas 3 esferas de gestão com a assistência farmacêutica, além 
do conhecimento da Portaria nº 2.981/2009, que aprova o Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica e que define o mecanismo de 
dispensação dos medicamentos.

Necessidade de criação, pelo nível federal, 
de mecanismos e articulações políticas que 
propiciem a participação dos níveis estaduais 
e municipais nos órgãos colegiados de 
decisões

Existe a discussão dos mecanismos em todos os encontros com os 
coordenadores – incluindo o conhecimento da Portaria/GM nº 3.252, de 
22 de dezembro de 2009.
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Atualização do número de pacientes na lista 
de espera para transplante de fígado, assim 
como atualização do número de pacientes 
transplantados

Em andamento, pelo comitê assessor, recomendações terapêuticas pré e 
pós-transplante de fígado, a serem atualizadas e divulgadas em breve.

A área técnica solicitou e aguarda, da parte das Coordenações Estaduais, 
informações sobre:

Número de pacientes por UF na lista de espera de transplantes por 
etiologia das hepatites (hepatite aguda fulminante pelo vírus A, hepatite 
B, hepatite C, hepatite Delta); 

Série histórica com os números de transplantes realizados por UF por 
etiologia das hepatites (hepatite aguda fulminante pelo vírus A, hepatite 
B, hepatite C, hepatite Delta).

Implantação de biologia molecular para 
VHB

A biologia molecular para HBV-DNA passa por um processo de ampliação 
dos laboratórios de referência, que de 5 chegarão a 17 em 2010 e a todas 
as 27 UF até 2012.

Incremento de insumos laboratoriais para os 
municípios prioritários

Informada proposta do Departamento de DST, Aids e HV, em discussão 
com o CONASS e o CONASEMS, para a descentralização da sorologia para 
aquisição pelos estados e municípios e centralização da biologia molecular 
para aquisição pelo governo federal.

Envio direto, pelo PNHV, de material de 
divulgação aos municípios prioritários

Após a demanda, temos enviado os materiais, quando disponíveis, a todos 
os seus parceiros, desde que os endereços estejam atualizados.

Estabelecimento de parceria entre o PNHV 
e o MEC para que seja solicitada a carteira 
vacinal no ato das matrículas escolares

Apesar do entendimento de que a não apresentação da carteira de 
vacinação não poderá impedir a matrícula do aluno, essa estratégia vem 
sendo considerada e será apresentada na articulação com o PSE (vide 
2009).

Pactuação, entre o PNHV e o PNI, de um 
calendário vacinal reduzido para populações 
de difícil acesso

Em discussão com o PNI.

Revisão do procedimento  de biópsia

Encontra-se em elaboração o Protocolo da Hepatite C. 

Existe ainda a necessidade de revisão do valor do ressarcimento via tabela 
SIA/SUS, a ser avaliado pelo Departamento de Economia da Saúde e 
Desenvolvimento/SE/MS. 

 

2.2.2. Reunião com o Comitê Técnico Assessor do PNHV
Para as definições de ordem técnica, 

considerando as atualizações terapêuticas 
e recomendações de manejo clínico e 
medicamentoso para as hepatites virais 
crônicas B e C, constituiu-se um grupo 
de profissionais clínicos com expertise 
no tratamento e acompanhamento 
desses agravos, o qual, em parceria com 
técnicos da área, deve discutir e construir 
os protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas. O comitê assessor do PNHV 
conta com representantes de sociedades 
científicas (Sociedade Brasileira de 
Hepatologia, de Infectologia, de Medicina 
Tropical, de Patologia e de Pediatria), 
além de representantes da Sociedade 
Civil Organizada – OSC e especialistas 
das Secretarias de Vigilância em Saúde 
das cinco regiões brasileiras.

Todos esses profissionais avaliam e 
discutem as mais recentes evidências 

científicas em eficácia, segurança e 
efetividade dos ensaios clínicos publicados 
e, baseados no conhecimento existente, 
a melhor relação custo-benefício e 
a racionalização do uso do arsenal 
terapêutico preconizado e incorporado 
pelo Ministério da Saúde. Ademais, 
estabelecem diretrizes para tratamento e 
acompanhamento, a fim de proporcionar 
orientações e a prescrição mais segura e 
eficaz aos profissionais que assistem os 
portadores de HV.

Entre as principais atividades realizadas 
em 2010, houve uma reunião, em março, 
com todos os membros do comitê assessor, 
para definição das atividades e agenda 
do ano. Também se estabeleceram as 
prioridades para o trabalho e prazos das 
atualizações. 

Marcos importantes de 2010: 
atualização do protocolo de tratamento 
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da hepatite crônica C (Portaria nº 34/2007) 
e, em maio, uma reunião técnica com 
apresentações e discussão preliminar, 
pelos membros do comitê e demais 
especialistas convidados, sobre os temas 

para atualização do protocolo de hepatite 
crônica C: diagnóstico e tratamento em 
mono e coinfectados (VHC/HIV), além do 
tratamento em crianças e diretrizes pré e 
pós-transplante de fígado.

2.2.3. Reunião com Grupos Estratégicos
A proposta dos Grupos Estratégicos 

é a de discutir a gestão, a prevenção 
e a vigilância epidemiológica com 
representantes das esferas estaduais e 
municipais, trazendo à pauta os maiores 
desafios e as estratégias comuns para 
superá-los. 

A decisão da representatividade se 
deu durante o Encontro Nacional de 
Coordenadores Estaduais de Hepatites 
Virais em 2009, oportunidade em que os 
membros foram eleitos em plenária. 

2.2.4. Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais de 
Hepatites Virais

principais DeManDas:
• Necessidade de um espaço de 

discussão para que o PNHV possa 
reorganizar-se após a integração ao 
Departamento, com representação 
de gestores e do movimento social, 
visando à construção de propostas 
articuladas entre HV, DST e aids;

• alinhamento da política nacional no 
enfrentamento das HV e elaboração 
de um plano; 

• Revisão das estratégias da vacinação, 
com ampliação da faixa etária e 
maior comunicação entre o PNi e 
as coordenações de Hv. Elaborar 
estratégias com experiências locais. 
Proposta de pesquisa nacional de 
anti-HBs na população indígena 
para avaliar soroconversão após 
vacinação. Reforçar a necessidade 
de cartazes de vacinação;

• Sugestões de estratégias para o 
dia 28/07: canal da saúde – aulas 
televisionadas;

• Bloco comum = aconselhamento – 
adesão – testagem – saúde escolar. 

Discutir com os coordenadores o 
material da AB e a contrarreferência 
para AB; implantar termo de 
consentimento da busca ativa. 
Multiplicar a filosofia dos CTA para 
as UB. Capacitações na AB (Fique 
Sabendo como parte prática). 
Atenção para a criação de um grupo 
de e-mail para evitar a fragmentação 
das informações. Foram citadas 
experiências exitosas de articulação 
com a AB;

• Necessidade de aprofundar a 
discussão sobre as questões do CTA 
e a integração com a AB; 

• Solução das dificuldades na aquisição 
de kits diagnóstico para os CTA;

• Rediscusão do processo de como 
deve ser o fluxo do atendimento;

• Importância da integralidade. 
Criar um fluxo de complexidades. 
Construir uma rede de atenção às 
hepatites com centros nacionais 
de referência para os portadores 
de HV. Aproveitar os leitos dos 
hospitais-dia para fazer biópsias. 
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Traçar estratégias para melhorar 
as declarações de óbito quanto às 
informações do diagnóstico;

• Melhoria da qualidade da 
informação. Rediscutir estratégias 
e necessidade de revisão da Ficha 
Individual de Notificação - FIN e da 
Ficha Investigação Epidemiológica - 
FIE; 

• Necessidade de investimento em 
sistemas de informação para a 
logística de medicamentos;

• Transferência dos medicamentos de 
HV do componente especializado 
para o componente estratégico da 
assistência farmacêutica;

• Disponibilização dos resultados do 
inquérito no site do Departamento;

• Participação dos coordenadores no I 
Congresso Brasileiro para Prevenção 
das Hepatites Virais;

• Discussão dos critérios e definição 
dos Municípios Prioritários;

• Continuidade das visitas técnicas 
aos estados para implantação 
e monitoramento das ações, 
assim como o acompanhamento 
da distribuição e utilização dos 
kits junto aos LACEN/CTA e a 
avaliação periódica da implantação 
da triagem sorológica, ações de 
aconselhamento e planilhas de 
distribuição de kits sorológicos, 
em parceria com as Coordenações 
Estaduais de Hepatites Virais e a 
CGLAB.

DeManDas DO MOviMentO 
sOcial:

Fomentar o empoderamento das 
lideranças do movimento social.

avaliações: 
Os integrantes avaliaram que o 

encontro apresentou mais maturidade e 
que o PNHV fez uma boa condução do 
evento, com resolutividade dos problemas 
apresentados. 

2.2.5. I Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites 
Virais

O I Congresso Brasileiro de Prevenção 
das Hepatites Virais foi realizado em 
conjunto com o VIII Congresso Brasileiro 
das DST e Aids, no período de 16 a 19 
de junho de 2010, e trouxe para o centro 
do debate a discussão dos direitos, sob o 
tema Viver Direitos: Acesso, Equidade e 
Cidadania.

Foram dias preciosos para a ampla 
discussão sobre a desigualdade no acesso 
aos serviços; a qualidade da atenção 
prestada aos usuários; o respeito e o 
reconhecimento das necessidades de 
saúde relacionadas à diversidade étnico-
cultural, racial e de orientação sexual; a 
desigualdade de gênero e todas as formas 
de desigualdades e violências sociais e 

econômicas que resultam em barreiras e 
limitações ao pleno usufruto do sistema 
de saúde por parte da população.

Para que a realização dos Congressos 
fosse um sucesso, contou-se com a 
participação de 54 pessoas no Comitê 
de Programação, 32 no Comitê de 
Organização e 22 no Comitê de Cultura, 
pessoas essas provenientes das três esferas 
de governo, de instituições parceiras e da 
sociedade civil. Houve a participação de 
quase 4.200 congressistas.

Ao longo dos Congressos, foram 
desenvolvidas várias atividades, sendo 
algumas específicas para as DST/aids e 
outras para as hepatites virais; os temas 
comuns foram tratados conjuntamente 
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e aqueles pertinentes à estrutura da 
saúde tiveram relevante importância 
para reflexão no quadro da temática dos 
Congressos, a vivência dos direitos.

pré-cOnGressO

As atividades relacionadas às hepatites 
virais no pré-congresso dividiram-se entre 
curso e fóruns.

Os cursos, com duração de oito 
horas, tiveram por objetivo desenvolver 
um processo educativo centrado na 
aprendizagem de conteúdos específicos, 
com a mediação de facilitadores. Os 
principais aspectos trabalhados foram:

• Abordagem multiprofissional 
para prevenção e assistência das 
hepatites virais

• Noções básicas de epidemiologia 
e vigilância epidemiológica 
(abordando DST, aids e hepatites 
virais)

Os fóruns tiveram a duração de 
quatro horas e foram desenhados para 
o livre debate de opiniões sobre um 
tema contextualizado, conduzido por 
um coordenador para que se obtivessem 
recomendações ao final do trabalho. 
Principais fóruns realizados:

• “Cheguei! Quando as hepatites 
batem à porta”

• “Saúde mental, aids e hepatites 
virais”

• “HIV, TB e hepatites virais: integração 
das agendas para promoção do 
acesso”

• “Acesso à testagem de HIV, hepatites 
virais e sífilis para segmentos mais 
vulneráveis”

cOnGressO

Primeiro dia (17/06)

Mesas reDOnDas:

• Tratamento das hepatites virais: 
avanços e perspectivas

• Desafios na implementação da 
prevenção e assistência para 
pessoas privadas de liberdade

cOMunicações cOOrDenaDas:

• Atenção aos portadores de 
hepatites virais

• Jovens e adolescentes

• Mulheres

cOnversa afiaDa:

• Direito e acesso à prevenção das 
DST, aids e hepatites virais na 
juventude

trOca De experiências:

• Relação público-privada 
na prevenção: mostrando 
experiências

cOMunicações cOOrDenaDas:

• Atenção aos Portadores de 
Hepatites Virais e Pessoas 
Vivendo com HIV/Aids

• Prevenção com Grupos 
Específicos

• Participação Social – Ativismo/
Controle Social

Segundo dia (18/06)

Mesas reDOnDas:

• Prevenção às DST, aids e hepatites 
virais no contexto da construção 
de redes regionalizadas

• A vigilância epidemiológica 
subsidiando as ações de 
prevenção das DST/aids e 
hepatites virais

cOnversa afiaDa:

• Desafios do direito à prevenção 
na Universidade
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2.2.6. Ações de apoio às Organizações da Sociedade Civil

a) encOntrOs reGiOnais e naciOnal De OnG - 2010

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES
III ERONG N/NE 26 a 28/05/10 João Pessoa/PB 15 ONG

III ERONG SE/CO 17 e 18/07/10 Campinas/SP 13 ONG

III ERONG SUL 12 a 14/08/10 Florianópolis/SC 20 ONG

IX ENONG 22 a 24/11/10 Brasília/DF -

Oficina:

• Acesso à prevenção das 
hepatites virais na perspectiva da 
integralidade

• Hepatite se pega assim!

cOMunicações cOOrDenaDas:

• Prevenção na Comunidade II

• Prevenção em Serviços de 
Atenção Básica

• Prevenção em Grupos Específicos 
II

• Presídios e Sistema de Medida 
Socioeducativa

• Gestão/Planejamento

• CTA e Teste Rápido

• Atenção Psicossocial às Pessoas 
Vivendo com HIV/Aids e Serviços 
de Saúde Mental

• Populações Indígenas

• Portadores de Sofrimento 
Mental/Redução de Danos

trOca De experiências:

• Experiências exitosas de 
prevenção às DST/aids e hepatites 
virais no âmbito escolar

Terceiro dia (19/06)

cOnversas afiaDas:

• Questões éticas no desenvolvimento 
de estudos sobre DST, HIV e hepatites 
virais em populações vulneráveis

trOca De experiências:

• Experiências da sociedade civil no 
enfrentamento das coinfecções TB/
HIV/hepatites virais

cOMunicações cOOrDenaDas:

• Educação em Saúde/Comunicação 
em Saúde

Ao longo de todo o Congresso, os 
participantes tiveram a oportunidade 
de visitar os pôsteres dos trabalhos 
classificados após a avaliação de uma 
equipe de aproximadamente 190 
pareceristas. Puderam também apreciar 
apresentações musicais, espetáculos 
teatrais e manifestações culturais do 
cerrado e de Brasília, além da Mostra 
de Cinema e do Festival do Minutinho. 
Em paralelo, no Espaço Zen, foram 
desenvolvidas várias atividades para 
relaxamento dos participantes, como 
acupuntura, automassagem, tai-chi-
chuan, liang-gong, dentre outras.
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2.2.7. I Encontro de Monitores do PNHV

Os monitores do PNHV são profissionais 
de nível superior da área da saúde ou 
suas interfaces que atuam em serviços de 
saúde com hepatites virais. A proposta 
do grupo surge da necessidade de o 
programa contar com multiplicadores 
do conhecimento nos eixos da vigilância 
epidemiológica e da assistência. Os 

profissionais colaboram nas capacitações 
promovidas pelo PNHV em todo o 
país. Com o objetivo de integrá-los e 
uniformizar os conhecimentos sobre as 
atividades que competem aos gestores, 
foi realizado, em março de 2010, um 
encontro reunindo todos os monitores 
que colaboram com o PNHV.

eventO: “i encOntrO naciOnal sObre 
as Hepatites virais: MOviMentOs sOciais 
fOrManDO a reDe Da prevençãO”

osc: GLICH – Grupo Liberdade 
Igualdade Cidadania Homossexual

dAtA: 25 e 26/11/10

locAl: Salvador/BA

eventO: “i siMpósiO naciOnal sObre 
prevençãO, DiaGnósticO precOce e 
trataMentO Das Hepatites b e c”

osc: G7-DV - Organização para 
Capacitação Cultural, Profissional, 
Esportiva e Social

dAtA: 09 a 11/12/10

locAl: Vitória/ES

c) eDital Osc Hepatites virais

Em 28 de julho de 2010, foi lançado o 
Edital Público nº 371/2010, para financiar 
ações de OSC com atuação no campo 
das hepatites virais. O total de recursos 
disponível é de até dois milhões de reais, 
com três linhas temáticas: promoção da 
capacidade de resposta e articulação das 
OSC de HV para trabalhos em rede; ações 
de mobilização social e prevenção das 
HV; ações que promovam a melhoria da 
qualidade dos serviços.

b) eDital De eventOs

Apoio financeiro para projetos de 
eventos, de abrangência regional ou 
nacional, a serem realizados no 2º semestre 
do ano de 2010, por Organizações da 
Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, 
que atuam diretamente no controle das 
DST e hepatites virais, para a construção 
de respostas sociais frente às epidemias 
de HIV/aids e hepatites virais.

De um total de 33 projetos aprovados, 
cinco (05) são eventos relacionados às 
hepatites virais.

eventO: “OvuláriO – lésbicas eM 
DiálOGO sObre as Hepatites virais”

osc: Associação Lésbica Feminista de 
Brasília – Coturno de Vênus

dAtA: 06 a 08/08/10

locAl:	Brasília/DF

eventO: “tecenDO reDes De 
enfrentaMentO às Hepatites virais”

osc: Conselho Nova Vida – CONVIDA

dAtA: 06 a 08/10/10

locAl: Fortaleza/CE

eventO: “i fóruM sObre MeDiDas 
De prevençãO às Hepatites virais e 
DOenças sexualMente transMissíveis”

osc: Grupo SALVHE

dAtA: outubro/10 (a confirmar)

locAl: Joinville/SC
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perfil DO MOnitOr:
• Garantir escuta.

• Mediar o conhecimento.

• Conhecer e aceitar seus limites técnicos e buscar ajuda.

• Responder com responsabilidade.

• Atualizar-se permanentemente nas diretrizes do MS e conhecimento técnico.

• Ser acessível e flexível.

• Motivar participação.

O Que saber?
• Diretrizes do Ministério da Saúde.

• Conteúdo do material – elaborado pelo MS e revisado pelos monitores (consulta 
por e-mail).

• Conhecimento técnico.

• Metodologia/didática: 

• Apresentar o grupo

• Motivar a participação

• Compartilhar as experiências

• Levantar expectativas

O Que repassar?
Conteúdo e posição formal do Ministério quanto a:

• Repasse de recursos para a Sociedade Civil Organizada. 

• Aleitamento materno.

• Transmissão sexual do HCV.

• Aquisição e distribuição de insumos e medicamentos (interferon e outros).

• Fluxograma de notificação.

capacitaçãO Da atençãO básica:
• Manter a metodologia.

• Fundir e adaptar os conteúdos da VE com abordagem multiprofissional.

• Uniformizar as ações.

• Formar e fortalecer as redes (importância da referência e contrarreferência).

suGestões:
• Capacitar os monitores. 

• Promover momento de integração no início do evento para facilitar o 
conhecimento mútuo.

• Realizar avaliação prévia de conteúdos para o encontro seguinte.

• Elencar as prioridades dentro dos eixos do PNHV e utilizá-las para definir os 
conteúdos dos próximos eventos.
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atribuições DO MOnitOr:
• Ser um facilitador.

• Dominar o conteúdo, inclusive das políticas e diretrizes do PNHV e do Ministério 
da Saúde, apropriando-se de um discurso único.

• Conduzir o grupo com segurança e estimular discussões, desempenhando 
papel de mediador.

• Dominar a metodologia proposta.

• Buscar atingir os objetivos da capacitação.

suGestões para O DesenvOlviMentO Das atribuições:
• Trabalhar em duplas, o que facilita e enriquece a discussão.

• Conhecer as metodologias a serem empregadas, com destaque para a 
metodologia da problematização.

• Articular a assistência básica com a vigilância epidemiológica.

• Alternar o conteúdo entre os monitores. 

• Calibrar os monitores independentemente de quem for o colega de trabalho.

• Receber atualizações por parte do PNHV, bem como estimular o contato entre 
os monitores, facilitando discussões.

• Utilizar, para a atenção básica, a metodologia de estudo de casos.

• Instituir um caderno unificado de qualificação.

2.2.8. I Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais
O Ministério da Saúde lançou, no dia 

28 de julho, uma série de ações para o 
enfrentamento das hepatites virais no 
Brasil, reforçando a proposta brasileira 
recém aprovada pela OMS, na Assembleia 
Mundial da Saúde, em maio último, em 
que ficou instituído o Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites Virais.

A magnitude das hepatites virais no 
Brasil requer o desenvolvimento de ações 
integradas de prevenção e controle nos 
níveis de gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e exige o aprimoramento da 
governança e gestão do programas nas 
três esferas de governo.

Foi apresentado o primeiro boletim 
epidemiológico das hepatites virais, que, 
mediante uma análise das informações 
dos sistemas oficiais, retrata a situação da 
doença no país nos últimos 11 anos.

Também se anunciou a intensificação 
da vacinação contra a hepatite B para 
grupos populacionais prioritários: 
trabalhadores da saúde, gestantes, 
adolescentes de 15 a 19 anos, pessoas 
privadas de liberdade e indígenas, fruto 
da parceria com os gestores estaduais e 
municipais de saúde.
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3. Gestão dos Programas 
nos estados

3.1. Análise sobre as diretrizes, 
metas, ações/serviços e 
insumos existentes, parcerias 
e acompanhamento

Diretrizes:
• A complexidade e a abrangência 

do PNHV exigem dedicação e 
conhecimento da realidade; 

• Os princípios organizacionais são 
difíceis de serem alcançados no 
médio/longo prazo e os objetivos 
definidos são muito abrangentes;

• Várias metas devem ser pactuadas 
entre as esferas de governo;

• Alguns estados apontam aspectos 
facilitadores pela integração do 
Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais;

• Os coordenadores estaduais 
entendem que as questões 
políticas, muitas vezes, interferem 
negativamente na gestão;

• Há necessidade de avaliação dos 
trabalhos desenvolvidos.

Metas:
Existe um amplo e diversificado 

conjunto de metas para acompanhamento 
anual. Dificuldade de análise do 
desempenho do Programa.

Ações/serviços e insumos 
existentes:

• Vários coordenadores 
compreendem a complexidade do 
atendimento e definem prioridades; 
porém, encontram dificuldade na 
autonomia técnico-gerencial;

• Várias Coordenações centralizam as 
ações nos serviços especializados; 

• Os materiais educativos/
informativos são reduzidos em vista 
da demanda/necessidades. Urgência 
da regionalização e hierarquização 
do atendimento, da ampliação 



44

D
ev

o
lu

ti
va

 a
o

s 
Es

ta
d

o
s 

20
09

-2
01

0

e descentralização da testagem, 
consultas e exames e da tentativa 
de articulação com Rede Básica 
de Saúde/Serviços de Referência/
LACEN;

• É pequena a articulação entre a RBS 
e os laboratórios;

• As informações sobre os serviços 
e a cobertura de atendimento 
necessitam de atualizações;

• Os serviços especializados são 
detentores de conhecimentos e 
habilidades; 

• A ênfase do trabalho desenvolvido é 
dada à capacitação de equipe.

Parcerias:
• Necessidade fortalecer a 

intersetorialidade em áreas 
da própria SES, bem como a 
intensificação de parceria com 
outros órgãos;

• O controle social - que envolve 
interpretações e simbolismos, 
embora incipiente - encontra-
se em crescimento e há busca 
do fortalecimento das ações; a 
centralização de ações das ONG nas 
capitais representa uma fragilidade.

Acompanhamento das 
ações

• Necessidade de estabelecer e/ou 
melhorar o fluxo do processo de 
trabalho em busca da eficiência: 
análise do perfil epidemiológico; 
fatores de risco relevantes X 
populações mais vulneráveis; análise 
da resposta local;

• Necessidade de interiorização das 
ações;

• Necessidade de reavaliar as ações 
planejadas;

• Fragilidade nas articulações;

• Movimento dos coordenadores em 
busca de ampliação das ações e 
do estabelecimento de metas que 
reverta a situação atual;

• Necessidade de articulação com 
outras políticas públicas inclusivas e 
universalizantes;

• Pouco investimento em políticas de 
prevenção e controle das HV nos 
municípios prioritários;

• Necessidade de revisão do modelo 
de atenção aos portadores de 
hepatites virais.

3.2. Prioridades e Dificuldades 
Prioridades no 
Planejamento

• Ampliação da cobertura e garantia 
de acesso na prevenção;

• Fortalecimento da intersetorialidade;

• Ampliação do acesso ao diagnóstico 
precoce;

• Ampliação do acesso e organização 
dos serviços para tratamento 
especializado;

• Garantia da qualificação dos 
profissionais para aprimoramento do 
processo de educação continuada/
permanente;

• Busca pelo aprimoramento do 
processo de pactuação e controle 
social.
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Dificuldades
• Mudanças de fluxos em alguns 

estados, com criação de novas 
estruturas internas;

• Dificuldade nos trâmites 
burocráticos;

• Redução da equipe (déficit);

• Precária estrutura de trabalho;

• Não realização de reuniões 
periódicas com Regionais de Saúde;

• Poucas reuniões entre as chefias 
imediatas dos programas afins;

• Pouca produção de material gráfico; 

• Mudanças frequentes de técnicos 
nos municípios prioritários;

• Questões orçamentárias.

3.3 Critérios para definição de 
município prioritário

• Situação epidemiológica;

• Capacidade instalada de rede;

• Território: pólo e/ou referência;

• Capital;

• Áreas de fronteira;  

• População; 

• Coberturas vacinais;

• Adequação proposta pelos PEHV.

3.4. Orientações para o Município 
Prioritário:

• Tomar conhecimento do documento 
“Hepatites virais: Desafios para o 
período de 2011-2012”;

• Manifestar interesse em elaborar 
metas conjuntas para o plano 
estadual;

• Dialogar com os gestores regionais e 
com os representantes dos serviços 
da AB de média e alta complexidade;

• Identificar as instituições/
serviços que realizam as ações de 
enfrentamento das HV, a cargo do 
Gestor de Saúde local em conjunto 
com a Coordenação Municipal de 
DST/Aids (caso exista);

• Solicitar assessoria da Coordenação 
Estadual de HV para a elaboração 
do Plano Municipal; 

• Estabelecer articulação com a rede 
de AB;

• Estabelecer referências para 
acompanhamento e tratamento 
devidamente pactuados e de acordo 
com o Plano Estadual;

• Solicitar capacitação de equipes de 
saúde; 

• Produzir e reproduzir materiais;

• Manter as Coordenações 
Estaduais de HV informadas dos 
passos tomados e sobretudo das 
dificuldades encontradas.
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3.5. Indicadores para o biênio 
2010-2011

a Portaria nº 2.669, de 3 de novembro de 2009, estabelece as prioridades, objetivos, 
metas e indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde, nos componentes 
pela Vida e de Gestão, e as orientações, prazos e diretrizes do seu processo de pactuação 
para o biênio 2010–2011, como segue:

“Art. 1º As prioridades do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela 
Vida, para o biênio 2010 - 2011 serão as seguintes:

I - atenção à saúde do idoso;

II - controle do câncer de colo de útero e de mama;

III - redução da mortalidade infantil e materna;

IV - fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes 
e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, 
influenza, hepatite e aids;

V - promoção da saúde;

VI - fortalecimento da atenção básica;

VII - saúde do trabalhador;

VIII - saúde mental;

IX - fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às 
pessoas com deficiência;

X - atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; e

XI - saúde do homem.”

Pacto pela Vida 

priOriDaDes:

Fortalecimento da capacidade de resposta as doenças emergentes e endemias, com 
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite e aids.

ObjetivOs:

Fortalecer a vigilância epidemiológica da doença para ampliar a detecção de casos 
de hepatite B e a qualidade do encerramento dos casos por critério laboratorial.
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Meta Brasil 
2010 - Confirmação por sorologia de, no mínimo, 90% dos casos de hepatite B.

2011 - Confirmação por sorologia de, no mínimo, 93% dos casos de hepatite B.

inDicaDOr 13 - Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia

MétODO De cálculO - FONTE SINAN

Nº de casos confirmados de hepatite B (casos com HBsAg reagente somados aos casos 
HBsAg não reagente/inconclusivo e anti-HBc IgM reagente), residentes em determinado 
local em determinado período / Nº de casos de hepatite B residentes em determinado 
local em determinado período com classificação final “confirmação laboratorial” x 100.

planO plurianual - cta

Considerando a rede estruturada dos CTA para a testagem de alguns agravos e o 
investimento do PNHV nos últimos anos para a realização dos testes para hepatite B 
e C nesses Centros, torna-se necessária a ampliação gradual do acesso dos usuários 
do SUS à triagem sorológica desses agravos, com o objetivo de ampliar a oferta de 
aconselhamento e testagem para as hepatites virais nos CTA para a população brasileira.

base leGal Que trata DO assuntO: 

• Portaria nº 2.080, de 31 de outubro de 2003, que institui o Programa Nacional 
para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais, institui o Comitê Técnico de 
acompanhamento e assessoramento do Programa e dá outras providências. 

• Portaria nº 1.376, de 19 de novembro de 1993, que institui a obrigatoriedade dos 
testes para pesquisa das hepatites B e C. 

• Portaria nº 2.561, de 28 de outubro de 2009, que estabelece o Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da hepatite B e coinfecções. 

• Portaria nº 34, de 28 de setembro de 2007, que estabelece o Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da hepatite C. 

Além disso, o Departamento, mediante a sua Unidade de Prevenção, está em 
movimento de rediscussão/alinhamento, nos estados, das diretrizes para os CTA, 
conforme última publicação.

pOntOs eM DiscussãO:

• Acompanhamento da aquisição de kits sorológicos de forma centralizada; 

• Capacitação dos CTA em aconselhamento e testagem para as hepatites virais;

• Monitoramento mediante visitas técnicas aos estados para implantação e avaliação 
das ações; 

• Acompanhamento da distribuição e utilização dos kits junto aos LACEN/CTA;

• Avaliação periódica da implantação da triagem sorológica e ações de 
aconselhamento por meio de visitas técnicas e planilhas de distribuição de kits 
sorológicos, em parceria com as Coordenações Estaduais de Hepatites Virais. 
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Antes	de	2010
Indicador 19: Proporção de casos de hepatites B e C confirmados por sorologia

Denominação Método de Cálculo Fonte
Parâmetro / 

Meta Nacional / 
Referência

Observação

Proporção de casos 
de hepatites B e C 
confirmados por 

sorologia

Número de casos de 
hepatite B + hepatite C + 

hepatites B e C, 
confirmados por 

sorologia reagente, 
residentes em 

determinado local e 
diagnosticados em 

determinado período 
/ Número de casos de 

hepatite B + hepatite C + 
hepatite B e C, residentes 

em determinado local 
e diagnosticados em 

determinado período.

SINAN

UF com linha de base:

< 69%, atingir 75%;

de 70-79%, atingir 80%;

de 80- 89%, atingir 90%;

de 90 95%, atingir 95%;

acima de  95%, manter.

recOMenDações e Observações

Monitoramento dos casos notificados 
no SINAN quanto à realização dos exames 
sorológicos, considerando o prazo de 
encerramento de 180 (cento e oitenta) 
dias.

Para os estados que não alcançaram as 
metas, é necessário o fortalecimento da 

vigilância no que diz respeito aos processos 
de investigação e conclusão dos casos 
suspeitos, por meio de capacitações em 
vigilância epidemiológica e estruturação 
da rede de laboratórios, promovendo o 
fluxo e resultados de exames em tempo 
oportuno.

Após	2010
Indicador 19: Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia

Denominação Método de Cálculo Fonte
Parâmetro / 

Meta Nacional / 
Referência

Observação

Proporção de 
casos de hepatite 
B confirmados por 

sorologia

Número de casos de 
hepatite B confirmados 
por sorologia reagente, 

residentes em determinado 
local e diagnosticados 

em determinado período 
/ Número de casos de 
hepatite B, residentes 
em determinado local 
e diagnosticados em 

determinado período.

SINAN

UF com linha de base:

< 69%, atingir 75%;

de 70-79%, atingir 80%;

de 80- 89%, atingir 90%;

de 90 95%, atingir 95%;

acima de 95%, manter.
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4. Desafios e 
perspectivas para 
2010-2012

O documento “Hepatites virais: Desafios para o período de 2011-2012” foi lançado 
pelo Ministro da Saúde no dia 28 de julho de 2010, o primeiro Dia Mundial de Luta 
contra as Hepatites Virais, e tem como principal objetivo nortear as Unidades Federadas 
na busca de direcionar as ações para o enfrentamento das hepatites virais no período 
de 2010 a 2012.

4.1. Agenda para o segundo 
semestre/2010 (outubro a 
dezembro)

 

NOME DO EVENTO
LOCAL DO 
EVENTO

PERÍODO PÚBLICO-ALVO

VI Capacitação da Equipe Multiprofissional 
para Ações Interdisciplinares no 
Atendimento às Hepatites Virais nos 
Serviços Especializados da Média 
Complexidade do SUS - Região Norte

Manaus/AM 04 e 05/nov
Equipe Multiprofissional 
dos estados

Reunião do Comitê Técnico Assessor Brasília/DF A definir Comitê Técnico Assessor

IX ENONG - Encontro Nacional de ONG 
de HV

Brasília/DF 22 a 24/nov
Representantes do 
movimento social

Encontro Nacional dos Coordenadores de 
PEHV e Aids

Brasília/DF Primeira quinzena/dez Coordenadores HV

VII Capacitação da Equipe 
Multiprofissional para Ações 
Interdisciplinares no Atendimento 
às Hepatites Virais nos Serviços 
Especializados da Média Complexidade do 
SUS - Região Nordeste

Salvador/BA 04 e 05/dez
Equipe Multiprofissional 
dos estados
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4.2. Desafios para 2011-2012
DESAFIOS 

Aprimorar a governança e gestão para 
o enfrentamento das hepatites virais

Até 2011, estimular a inclusão de ações de enfrentamento às hepatites virais 
nos Planos Estaduais de Saúde das 27 UF;

Até 2011, fomentar pesquisas mediante a publicação de editais;

Até 2012, implantar a vigilância sentinela das hepatites virais nos 
Laboratórios de Saúde Pública.

Promover o acesso a serviços 
qualificados de atenção

Até 2011, viabilizar a ampliação da oferta de triagem para hepatites virais 
nos serviços de saúde;

Até 2011, ter estabelecido em cada UF atendimento integral aos 
portadores de hepatites virais na rede de serviços, nos diferentes níveis de 
complexidade;

Até 2011, estimular a ampliação da triagem sorológica nos Centros de 
Testagem e Aconselhamento – CTA;

Até 2011, estimular a ampliação da oferta da sorologia para a hepatite D nas 
regiões endêmicas;

Até 2012, ter pelo menos uma referência laboratorial em cada UF para 
realização de biologia molecular da hepatite C;

Até 2011, ter desenvolvido materiais educativos específicos para portadores 
de hepatites virais.

Até 2012, ter pelo menos uma referência laboratorial em cada UF realizando 
o teste de HBV-DNA;

Até 2012, ter produzido e validado testes rápidos para as hepatites B e C;

Até 2012, ter validado um teste para a hepatite D.

Promover o acesso à vacinação contra 
a hepatite B, preservativos e outros 
insumos

Até 2011, ter ampliado a vacinação contra a hepatite B para a faixa etária de 
20 a 24 anos;

Até 2011, ter 95% de cobertura vacinal contra a hepatite B: da população na 
faixa etária de 15 a 19 anos; das pessoas privadas de liberdade; da população 
indígena acessada; dos trabalhadores de saúde da rede pública e privada;

Até 2011, ter 100% de cobertura vacinal contra a hepatite B entre gestantes;

Até 2011, disponibilizar preservativos nos serviços que atendem os 
portadores de hepatites virais;

Até 2012, ter ampliado a vacinação contra a hepatite B para a faixa etária de 
25 a 29 anos.

Reduzir a transmissão vertical da 
hepatite B

(ação continuada)

Oferecer triagem sorológica a todas as gestantes que realizam pré-natal na 
rede básica do SUS;

Realizar medidas profiláticas em todos os recém-nascidos de mães 
diagnosticadas com hepatite B.

Fortalecer o protagonismo e a 
articulação com o movimento social

Em 2010, publicar edital para o fortalecimento das redes do movimento e 
redes sociais com ações de enfrentamento das hepatites virais;

Até 2011, publicar edital de apoio a eventos de mobilização, articulação e 
protagonismo em hepatites virais.
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4.3. Próximos passos na ótica do 
Departamento de DST, Aids e HV

• Agendamento e realização de 
videoconferência específicas com 
cada UF;

• Construção coletiva do processo 
de elaboração das programações 
estaduais de enfrentamento das HV;

• Audioconferências agendadas para 
suporte aos estados (por demanda);

• Apoio presencial (por demanda);

• Cooperação entre os estados;

• Acompanhamento da elaboração 
do Diagnóstico Situacional 
dos Programas Estaduais e da 
programação de ações.

4.4. Próximos passos na ótica dos 
PEHV

• Elaboração de uma devolutiva por 
escrito dos coordenadores estaduais 
de HV sobre este documento. 

• Solicitação de sugestões sobre os 
próximos passos para o alcance dos 
desafios propostos;

• Construção coletiva do processo 
de elaboração das programações 
municipais para o enfrentamento 
das hepatites virais.
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Tema O que compreende o tema
Próximos passos

(atividades nas esferas 
federal e estadual)

Aprimorar a governança 
e gestão para o 
enfrentamento das 
hepatites virais

Até 2011, estimular a inclusão de ações de 
enfrentamento às hepatites virais nos Planos 
Estaduais de Saúde das 27 UF;

Até 2011, fomentar pesquisas mediante a publicação 
de editais;

Até 2012, implantar a vigilância sentinela das 
hepatites virais nos Laboratórios de Saúde Pública.

Promover o acesso a 
serviços qualificados de 
atenção

Até 2011, viabilizar a ampliação da oferta de triagem 
para hepatites virais nos serviços de saúde;

Até 2011, ter estabelecido em cada UF atendimento 
integral aos portadores de hepatites virais na rede de 
serviços, nos diferentes níveis de complexidade;

Até 2011, estimular a ampliação da triagem sorológica 
nos Centros de Testagem e Aconselhamento – CTA;

Até 2011, estimular a ampliação da oferta da 
sorologia para a hepatite D nas regiões endêmicas;

Até 2011, ter pelo menos uma referência laboratorial 
em cada UF para realização de biologia molecular da 
hepatite C;

Até 2011, ter desenvolvido materiais educativos 
específicos para portadores de hepatites virais;

Até 2012, ter pelo menos uma referência laboratorial 
em cada UF realizando o teste de HBV-DNA;

Até 2012, ter produzido e validado testes rápidos para 
as hepatites B e C (esfera federal);

Até 2012, ter validado um teste para a hepatite D 
(esfera federal);

Até 2011, publicar edital de apoio a eventos de 
mobilização, articulação e fortalecimento das 
redes do movimento e redes sociais, com ações de 
enfrentamento das hepatites virais (esfera federal).

Promover o acesso à 
vacinação contra a hepatite 
B, preservativos e outros 
insumos

Até 2011, ter ampliado a vacinação contra a hepatite 
B para a faixa etária de 20 a 24 anos;

Até 2011, ter 95% de cobertura vacinal contra a 
hepatite B: da população na faixa etária de 15 a 19 
anos; das pessoas privadas de liberdade; da população 
indígena acessada; dos trabalhadores de saúde da 
rede pública e privada;

Até 2011, ter 100% de cobertura vacinal contra a 
hepatite B entre gestantes;

Até 2011, disponibilizar preservativos nos serviços 
que atendem os portadores de hepatites virais;

Até 2011, ter ampliado a vacinação contra a hepatite 
B para a faixa etária de 25 a 29 anos.

Reduzir a transmissão 
vertical da hepatite B

(ação continuada)

Oferecer triagem sorológica a todas as gestantes que 
realizam pré-natal na rede básica do SUS;

Realizar medidas profiláticas em todos os recém-
nascidos de mães diagnosticadas com hepatite B.
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anexo a – Resolução que 
institui o Dia Mundial de 

Hepatites Virais

63ª ASSEMBLEIA MUNDIAL DA SAÚDE

WHA63.18

Item de Pauta nº 11.12              

21 de maio de 2010

Hepatites virais

A Sexagésima Terceira Assembléia Mundial da Saúde,

Tendo apreciado o relatório sobre hepatites virais; 1 

Levando em conta o fato de que em torno de 2 bilhões de pessoas já foram infectadas 
pelo vírus da hepatite B e que cerca de 350 milhões de pessoas vivem com uma forma 
crônica da doença;

Considerando que a hepatite C ainda não pode ser prevenida por meio de vacinação 
e que cerca de 80% das infecções pelo vírus da hepatite C se transformam em infecção 
crônica;

Considerando a gravidade das hepatites virais enquanto problema de saúde pública 
global e a necessidade de iniciativas visando o apoio dos governos, de todos os partidos 
e de todas as populações para a realização de ações de promoção da saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento dessas doenças;

Expressando preocupação com a falta de progresso na prevenção e no controle das 
hepatites virais nos países em desenvolvimento, especialmente na África Subsaariana, 
devido à falta de acesso a tratamento e atenção apropriados e a preços alcançáveis, 
bem como a falta de uma abordagem integrada a medidas de prevenção e controle da 
doença;

Considerando a necessidade de uma abordagem global a todas as formas de hepatites 
virais – com enfoque especial nas hepatites virais B e C, as quais têm as maiores taxas 
de morbidade;

1  Documento A63/15.



Relembrando que um dos meios de transmissão dos vírus das hepatites B e C é o 
parenteral e que a Assembleia de Saúde, na resolução WHA28.72 sobre a utilização 
e a oferta de sangue humano e hemoderivados, recomendou o desenvolvimento de 
serviços nacionais públicos para a doação de sangue, e que na resolução WHA58.13 
concordou com o estabelecimento de um Dia Mundial Anual do Doador de Sangue, e 
que em ambas as resoluções a Assembleia de Saúde reconheceu a necessidade de se 
dispor de sangue seguro para os receptores;

Reafirmando a resolução WHA45.17 sobre a qualidade de imunizações e vacinas, a 
qual recomendou com insistência que os Estados Membros incluíssem vacinas contra a 
hepatite B nos programas nacionais de imunização;

Considerando a necessidade de redução das taxas de mortalidade por câncer de 
fígado e o fato de as hepatites virais serem responsáveis por 78% dos casos de câncer 
primário de fígado;

Considerando as inter-relações colaborativas entre as medidas de prevenção e 
controle das hepatites virais e as medidas para doenças infecciosas como o HIV e outras 
infecções relacionadas, de transmissão sexual e sanguínea;

Reconhecendo a necessidade da redução da incidência das hepatites virais para sua 
prevenção e controle, do aumento do acesso ao diagnóstico correto e da disponibilização 
de programas apropriados de tratamento em todas as regiões;

Reconhecendo, ainda, a necessidade da cobertura universal para práticas seguras 
de injeção, conforme promovidas pela Rede Global de Injeções Seguras da OMS (WHO 
Safe Injection Global Network),

1. RESOLVE que o dia 28 de julho, ou outro dia, ou os dias que os Estados Membros 
assim elegerem individualmente, será designado como o Dia Mundial de Luta Contra as 
Hepatites, a fim de proporcionar uma oportunidade para a educação sobre as hepatites 
virais e para o seu melhor entendimento como um problema de saúde pública global, 
além de estimular o fortalecimento das medidas de prevenção e controle dessas doenças 
nos Estados Membros;

2. URGE os Estados Membros:

(1) a implementar e/ou aprimorar sistemas de vigilância epidemiológica e a fortalecer 
a respectiva capacidade laboratorial, quando necessário, a fim de gerar informações 
confiáveis para nortear as medidas de prevenção e controle;

(2) a apoiar ou possibilitar uma abordagem integrada e custo-efetiva à prevenção, 
controle e gestão das hepatites virais, considerando as inter-relações com coinfecções 
associadas, como o HIV, por meio da colaboração multissetorial entre instituições 
de saúde e educação, organizações não governamentais e sociedade civil, incluindo 
medidas que fortaleçam a segurança, qualidade e regulamentação dos hemoderivados;

(3) a incorporar em seus contextos específicos as políticas, estratégias e ferramentas 
recomendadas pela OMS a fim de definir e implementar ações, medidas diagnósticas e 



assistência à população afetada pelas hepatites virais, incluindo populações migrantes 
e vulneráveis;

(4) a fortalecer os sistemas nacionais de saúde, a fim de responder efetivamente 
à prevenção e ao controle das hepatites virais por meio da promoção da saúde e da 
vigilância nacional, incluindo ferramentas para a prevenção, diagnóstico e tratamento 
das hepatites virais, vacinação, informação, comunicação e injeção segura;

(5) a proporcionar estratégias de vacinação, medidas de controle de infecção e meios 
de injeção segura para profissionais de saúde;

(6) a utilizar recursos nacionais e internacionais, humanos ou financeiros, para 
prestar apoio técnico ao fortalecimento dos sistemas de saúde, a fim de proporcionar 
adequadamente às populações locais as intervenções mais custo-efetivas e a preços 
acessíveis, em consonância com as necessidades das situações epidemiológicas locais;

(7) a considerar, conforme necessário, mecanismos legislativos nacionais para 
a utilização das flexibilidades contidas no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, a fim de promover o acesso a 
produtos farmacêuticos específicos; 2

(8) a considerar, sempre que necessário, a utilização de meios administrativos e 
legais existentes, a fim de promover o acesso a tecnologias de prevenção, diagnóstico e 
tratamento contra as hepatites virais;

(9) a desenvolver e implementar ferramentas de monitoramento e avaliação a fim, 
de avaliar o progresso alcançado na redução do ônus das hepatites virais e a fim de 
nortear uma estratégia baseada em evidências para a tomada de decisões sobre políticas 
relacionadas a atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento;

(10) a promover a observância anual do dia 28 de julho, ou outra data, ou as datas 
que os Estados Membros assim elegerem individualmente, como o Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites;

(11) a promover a total segurança de injeção em todos os níveis do sistema nacional 
de saúde;

3. SOLICITA à Diretora-Geral:

(1) que estabeleça, em colaboração com os Estados Membros, as diretrizes, 
estratégias, metas com prazos definidos e ferramentas necessárias para a vigilância, 
prevenção e controle das hepatites virais;

(2) que forneça o apoio necessário para o desenvolvimento de pesquisas científicas 
relacionadas à prevenção, diagnóstico e controle das hepatites virais;

2 O Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio, em sua decisão de 30 de agosto de 2003 (isto é, sobre 
a Implementação do parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública) decidiu que 
“por ‘produto farmacêutico’ se entende qualquer produto patenteado, ou produto fabricado mediante processo 
patenteado, do setor farmacêutico, necessário para fazer frente aos problemas de saúde pública reconhecidos 
no parágrafo 1º desta Declaração. Fica entendido que isso incluiria os ingredientes ativos necessários para sua 
fabricação e os kits de diagnóstico necessários para sua produção.”



(3) que melhore a avaliação do impacto econômico global e regional e estime o ônus 
das hepatites virais;

(4) que apoie, conforme apropriado, os Estados Membros com recursos limitados na 
realização de eventos para marcar o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites;

(5) que convide organizações internacionais, instituições financeiras e outros 
parceiros a prestar apoio e alocar recursos para o fortalecimento de sistemas de vigilância, 
programas de prevenção e controle, capacidade diagnóstica e laboratorial, bem como 
o manejo das hepatites virais para os países em desenvolvimento, da maneira mais 
equitativa, eficiente e apropriada;

(6) que fortaleça a Rede Global de Injeções Seguras da OMS;

(7) que colabore com outras organizações do sistema das Nações Unidas, parceiros, 
entidades internacionais e outros atores relevantes para o aprimoramento do acesso a 
tratamento a preços alcançáveis em países em desenvolvimento;

(8) que apresente relatório à Sexagésima Quinta Assembléia Mundial da Saúde, por 
meio do Conselho Executivo, sobre a implementação desta resolução.

Oitava sessão plenária, 21 de maio de 2010

A63/VR/8



anexo B – Metas elaboradas 
em 2009

1. Ampliar de x para y o número de 
municípios com as ações de HV 
implantadas.

2. Ampliar de x para y o número de 
profissionais capacitados em HV.

3. Manter/ampliar de x para y o 
número de unidades de coleta de 
material para sorologia de HV.

4. Manter/ampliar de x para y o 
número de laboratórios que 
realizam testes para HV.

5. Manter/ampliar de x para y o 
número de UBS com as ações de 
HV implantadas.

6. Manter/ampliar de x para y o 
número de CTA com triagem 
sorológica.

7. Proporção de casos confirmados 
ou suspeitos com comunicantes 
examinados.

8 Manter/ampliar de x para y o 
número dos serviços de referência 
para tratamento.

9. Manter/ampliar de x para y o 
acesso de pacientes ao tratamento 
para hepatite.

10. Manter/ampliar de x para y o 
acesso de pacientes ao tratamento 
para hepatite C.

11. Manter/ampliar de x para y o 
acesso de pacientes ao tratamento 
para hepatite Delta.

12. Manter/ampliar de x para y o 
número de biópsias hepáticas 
realizadas.

13. Reduzir de x para y o número 
de abandonos do tratamento da 
hepatite B.

14. Reduzir de x para y o número 
de abandonos do tratamento da 
hepatite C.

15. Reduzir de x para y o número 
de abandonos do tratamento da 
hepatite Delta.

16. Reduzir de x para y o número de 
óbitos por hepatites virais.

17. Reduzir de x para y o número de 
internações com hepatites virais.

18. Manter/ampliar de x para y a 
cobertura vacinal contra hepatite 
B.

19. Manter/ampliar de x para y a 
cobertura vacinal contra hepatite 
B na população indígena.

20. Manter/ampliar de x para y a 
cobertura vacinal contra hepatite 
A na população indígena.

21. Manter/ampliar de x para y a 
cobertura vacinal contra hepatite 
B em presídios.

22. Aumentar de x para y o número 
de casos encerrados no SINAN 
confirmados por sorologia.

23. Manter/ampliar de x para y o 
número de notificações para 
hepatite A.

24. Manter/ampliar de x para y o 
número de notificações para 
hepatite B.

25. Manter/ampliar de x para y o 
número de notificações para 
hepatite C.

26. Manter/ampliar de x para y 
o número de pacientes em 
tratamento notificados no SINAN.



27. Informar semestralmente o 
número de pacientes coinfectados 
em tratamento e o tipo de 
coinfecção (hepatite B com 
hepatite C ou Delta, HIV/hepatites, 
hepatites e tuberculose, outras).

28. Informar trimestralmente o 
número de transplantes de fígado 
por hepatites virais realizados.

29. Informar semestralmente o 
número de pacientes com 
hepatocarcinoma por hepatites 
virais em tratamento.



anexo C – Lista dos municípios 
prioritários

3 Acre
120040 Rio Branco
120020 Cruzeiro do Sul
120010 Brasiléia

2 Alagoas
270430 Maceió

270930 União dos Palmares

4 Amazonas

130260 Manaus
130140 Eirunepé
130380 São Gabriel da Cachoeira
130406 Tabatinga

2 Amapá
160030 Macapá
160050 Oiapoque

4 Bahia

292740 Salvador
291080 Feira de Santana
293330 Vitória da Conquista
291360 Ilhéus

3 Ceará
230440 Fortaleza
230730 Juazeiro do Norte
231290 Sobral

1 Distrito Federal Brasília

3 Espírito Santo
320530 Vitória
320500 Serra
320120 Cachoeiro de Itapemirim

4 Goiás

520870 Goiânia
520140 Aparecida de Goiânia
520025 Águas Lindas de Goiás
521250 Luziânia

3 Maranhão
211130 São Luís
210530 Imperatriz
210300 Caxias

4
Mato Grosso do 
Sul

500270 Campo Grande
500830 Três Lagoas
500320 Corumbá
500370 Dourados

7 Minas Gerais

310620 Belo Horizonte

317010 Uberaba
314330 Montes Claros
313130 Ipatinga
317130 Viçosa
313670 Juiz de Fora
316860 Teófilo Otoni

4 Mato Grosso

510340 Cuiabá
510760 Rondonópolis
510792 Sorriso
510250 Cáceres

4 Pará

150140 Belém
150420 Marabá
150680 Santarém
150613 Redenção

3 Paraíba
250750 João Pessoa
250400 Campina Grande
251080 Patos

4 Paraná

410690 Curitiba
411370 Londrina
410830 Foz do Iguaçu
411820 Paranaguá

3 Pernambuco
261160 Recife
260410 Caruaru
261110 Petrolina

4 Piauí

221100 Teresina
Picos 
Assunção 
São Raimundo Nonato 

5 Rio de Janeiro

330455 Rio de Janeiro
330010 Angra dos Reis
330390 Petrópolis
330490 São Gonçalo
330100 Campos dos Goytacazes

3
Rio Grande do 
Norte

240810 Natal
240800 Mossoró
240200 Caicó

3 Rondônia
110020 Porto Velho
110010 Guajará-Mirim
110012 Ji-Paraná

3 Roraima
140010 Boa Vista
140020 Caracaraí
140045 Pacaraima

4
Rio Grande do 
Sul

431490 Porto Alegre
430510 Caxias do Sul
431560 Rio Grande
431410 Passo Fundo

4 Santa Catarina

420540 Florianópolis
420910 Joinvile
420460 Criciúma
420820 Itajaí

8 São Paulo

355030 São Paulo
350950 Campinas
354340 Ribeirão Preto
354980 São José do Rio Preto
353440 Osasco
354850 Santos
350600 Bauru
350550 Barretos

2 Sergipe
280030 Aracaju
Itabaiana

2 Tocantins
170210 Araguaína
172100 Palmas

 





anexo D – Portaria que institui 
o Comitê Técnico Assessor 
do Programa Nacional para 
a Prevenção e o Controle 

das Hepatites Virais

PORTARIA Nº 178, DE 8 DE ABRIL DE 2010

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem 
o Art. 45, do Decreto Nº 6.860, de 27 de maio de 2009, e 

considerando a Portaria Nº 140/SVS/MS, que estabelecer, no âmbito da Secretaria 
de Vigilância em Saúde, critérios que definem conflitos de interesse para a constituição 
de comitês técnicos assessores, a serem adotados por todas as áreas técnicas, resolve: 

Art. 1º Instituir o Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional para a Prevenção 
e o Controle das Hepatites Virais, de caráter consultivo, para auxiliar na definição de 
diretrizes nacionais para vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, bem como 
no acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde.

Art. 2º O Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle 
das Hepatites Virais será composto por membros, vinculados às instituições públicas e/
ou privadas, envolvidos em atividades de assistência a portadores de hepatites virais e 
de representantes das sociedades brasileiras das especialidades médicas envolvidas.

Art. 3º Estabelecer que o referido Comitê seja composto por membros das seguintes 
instituições, sob a Coordenação do primeiro:

I - Departamento de Vigilância Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Aids - DDSTAIDS/SVS/ MS);

II - Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS);

III - Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS);

V - Sociedade Brasileira de Infectologia;

VI - Sociedade Brasileira de Hepatologia;

VII - Sociedade Brasileira de Pediatria;



VIII - Sociedade Brasileira de Patologia;

IX - Sociedade Brasileira de Medicina Tropical;

X - 01 (um) representante da Sociedade Civil Organizada; e

XI - 05 (cinco) profissionais da saúde de nível superior indicados pela SVS.

§ 1º As instituições deverão indicar, formalmente, 01 (um) membro titular e 01 (um) 
membro suplente.

§ 2º Sempre que houver mudança de membro, do mandato ou do dirigente das 
instituições, as indicações devem ser refeitas conforme o disposto no caput deste artigo.

§ 3º Os membros poderão deixar de integrá-lo a qualquer tempo a pedido do membro 
integrante ou a critério dos demais membros, mediante formalização da solicitação de 
desligamento feita pela Coordenação do Comitê ao Secretário de Vigilância em Saúde.

Art. 4º Compete ao Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional para a Prevenção 
e o Controle das Hepatites Virais:

I - Auxiliar na elaboração das normas técnicas, documentos técnico-científicos e dos 
protocolos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento das hepatites virais;

II - Estabelecer espaço de discussão e identificação de demandas no que se refere 
à realização de estudos e pesquisas que possam direcionar a implantação e/ou 
aprimoramento de normas técnicas nacionais no campo do tratamento e diagnóstico 
das hepatites virais.

Art. 5º O Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional para a Prevenção e o 
Controle das Hepatites Virais - Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais será 
coordenado pelo representante da Secretaria de Vigilância em Saúde, e/ou seu suplente, 
que terá as seguintes atribuições:

I - coordenar as reuniões do Comitê;

II - indicar um suplente da área técnica para desenvolver atividades necessárias ao 
funcionamento do Comitê;

III - encaminhar atas e relatórios para apreciação do Secretário de Vigilância em 
Saúde; e

IV - submeter à apreciação e aprovação do Secretário de Vigilância em Saúde, as 
recomendações oriundas das reuniões ordinárias e extraordinárias.

Art. 6º A participação do Comitê Técnico é considerada atividade de relevante 
interesse para o Ministério da Saúde e não será remunerada.

Art. 7º O Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional para a Prevenção e o 
Controle das Hepatites Virais reunir-se-á, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses ou, 
extraordinariamente, quando convocado pela sua Coordenação, sendo que suas 
reuniões serão realizadas somente com a presença de, no mínimo, 50% (cinqüenta por 
cento) mais um dos seus membros.



§ 1º No caso de impossibilidade de comparecimento dos membros titulares e/ou de 
seus suplentes, não haverá possibilidade de substituição.

§ 2º Será desligado de suas funções o membro que, sem motivo justificado, deixar 
de comparecer a duas reuniões consecutivas.

Art. 8º As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas em Brasília ou em 
local a ser definido por decisão da Coordenação.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Fica revogada a Portaria Nº 94/SVS, de 10 de outubro de 2008, publicada no 
Diário Oficial da União Nº 198, de 13 de outubro de 2008, Seção 1, pág.94.

GERSON OLIVEIRA PENNA





anexo e – Lista de materiais 
produzidos em 2009-2010

Material 
Cartaz: Saúde é bom saber!

Folder: Saúde é bom saber! 

Cartaz: Vacina hepatite B - adolescentes

Bandeirolas (varais)

Adesivos pequenos

Adesivos lojas

Manual A B C D E das Hepatites Virais para Cirurgiões-Dentistas 

Manual para Agentes Comunitários de Saúde

Manual A B C D E das Hepatites Virais para manicures

Folder e cartaz: “Você não sabe, mas pode ter pego hepatites assim”





anexo F – Lista de contatos dos 
monitores

NOME CATEGORIA E-MAIL

Aline de Melo Soares Psicóloga msaline@globo.com

Amanda Ribeiro Moltocaro enfermeira amandamoltocaro@hotmail.com

Ana Teresa de Sá Santos Cesário assistente social adesasantoscesario@yahoo.com.br

Andressa Martinelli Michels nutricionista andimichels@gmail.com

Bruno Aires Vieira Médico bairesv@hotmail.com

Carmen Regina Nery e Silva farmacêutica regina.nery@aids.gov.br

Claudio Heliomar Vicente da Silva odontólogo claudio_rec@hotmail.com

Cleomar Maria Lucena Dias Correia Médica cleocorreia@hotmail.com

Elismara Regina Pinheiro Coelho enfermeira elismara-pinheiro@hotmail.com

Eudóxia Rosa Dantas enfermeira eudoxiadantas@yahoo.com.br

Evilene Lima Fernandes enfermeira evilene.fernandes@aids.gov.br

Fabricio Bitu Sousa odontólogo fbitu@hotmail.com

Fernando Jose Cezimbra Faraco médico veterinário fernando-faraco@saude.rs.gov.br

Francisca Eugenia Zaina nutricionista francisca_zaina@yahoo.com.br

Genildo Cardoso da Silva Filho bioquímico genildocardoso@bol.com.br

Guida Silva Médica guidario@yahoo.com.br

Gustavo Pina Godoy odontólogo gruiga@hotmail.com

Jaqueline Marques de Menezes assistente social jaque2203@hotmail.com

Joceli Fernandes Alencastro Bettini de 
Albuquerque Lins

enfermeira jocelilins@yahoo.com.br

Juliana Aparecida Antonia Lacerda Psicóloga julianalacerda.psi@hotmail.com

Julice de Freitas Barbosa enfermeira julicefb@yahoo.com.br

Karem Lopez Ortega odontóloga klortega@usp.br

Leonardo Weissmann médico infectologista leoweis@gmail.com

Lessandra Michelim Rodriguez Nunes Vieira médico infectologista lessandra@gmail.com

Luciana Teodoro de Rezende Lara assessora técnica luciana.lara@aids.gov.br

Manoel Sabino de Siqueira São Thiago enfermeiro manoelthiago.thiago@ig.com.br

Márcia Fátima Frigério enfermeira marciafrigerio@uol.com.br

Marcia Rejane Colombo Psicóloga marcia.colombo@aids.gov.br

Margarida Georgina Bassi margaridabassi@yahoo.com.br

Mário Rogério Lima Mota odontólogo mariolmota@yahoo.com.br

Maristela Fiorini enfermeira maristelafiorini@hotmail.com

Miriam Estela de Souza Freire enfermeira mfreire_40@yahoo.com.br

Monica de Abreu Morais bióloga
monica.morais@ac.gov.br 
monicamor_3@hotmail.com

Naiara Paola Macedo Velásquez Thomazoni enfermeira naiara.thomazoni@gmail.com

Ney de Almeida Grilo biomédico neygrilo@uol.com.br

Nicolau Morozowski Filho odontólogo nicolau.filho@bol.com.br

Pablo de Moura Santos farmacêutico pablomoura25@yahoo.com.br

Patricia Aparecida Guimaraes de Resende enfermeira pathresende@uol.com.br

Paulo Rogério Hansen enfermeiro paulorh1@yahoo.com.br

Polyanna Christine Bezerra Ribeiro assistente social polyanna.ribeiro@saude.gov.br

Ricardo Gadelha de Abreu odontólogo ricardo.gadelha@aids.gov.br

Romina do Socorro Marques de Oliveira médica infectologista romina.oliveira@aids.gov.br



Shirley Marshal Diaz Morales enfermeira shirleymarshal@yahaoo.com.br

Vera Lucia Bolzan medicina vera.lucia.bolzan@terra.com.br

Vicença Paula Soares Querrer psicóloga querrer@bol.com.br

Zenara Campos dos Santos enfermeira zenaracs@hotmail.com



anexo G – Lista dos contatos 
dos técnicos

NOME E-MAIL RAMAL
Ana Cristina ana.cardozo@aids.gov.br 3306-7147

Ana Mônica ana.monica@aids.gov.br 3306-7032

Andre Guimarães andre.guimaraes@aids.gov.br 3306-7133

Carmen Regina regina.nery@aids.gov.br 3306-7531

Diego Souza diego.souza@aids.gov.br 3306-7149

Eudóxia Dantas eudoxia.dantas@aids.gov.br 3306-7128

Geisy Lemos geisy.lemos@aids.gov.br 3306-7132

Jorge Ribeiro jorge.eurico@aids.gov.br 3306-7234

José Nilton nilton.gomes@aids.gov.br 3306-7130

Márcia Colombo marcia.colombo@aids.gov.br 3306-7511

Márcia Tauil marcia.tauil@aids.gov.br 3306-7085

Nora Arruda nora.arruda@aids.gov.br 3306-7055

Rafaella Alvarenga rafaella.alvarenga@aids.gov.br 3306-7149

Ricardo Gadelha ricardo.gadelha@aids.gov.br 3306-7122

Romina Oliveira romina.oliveira@aids.gov.br 3306-7131

Ronneyla Silva ronneyla.silva@aids.gov.br 3306-7129

Silvia Lima silvia.lima@aids.gov.br 3306-7148

Thiago Amorim thiago.amorim@aids.gov.br 3306-7078

Valeska Martins valeska.martins@aids.gov.br 3306-7540
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