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PP RR EE FF ÁÁ CC II OO

O Ministério da Saúde é o responsável nacional pela implementação do Acordo de Empréstimo

BIRD 4392/BR, por meio da Coordenação Nacional de DST e Aids (CN-DST/AIDS). São três as

principais linhas estratégicas de ação complementar entre Estado e Sociedade que viabilizam essa

missão: (i) convênios de assistência técnica e financeira com governos estaduais, prefeituras

municipais e consórcios intermunicipais de saúde, (ii) projetos com entidades não-governamentais,

setor privado e outras formas de organização da sociedade civil, e (iii) parcerias com organismos

internacionais de cooperação bi e multilateral.

Desse amplo esforço conjunto resulta o desenvolvimento de atividades diversas, nas áreas de:

promoção à saúde, proteção aos direitos fundamentais e prevenção das DST/HIV/aids; assistência

aos seus portadores; e fortalecimento das instituições públicas e ONG que visam o alcance dos

objetivos comuns de reduzir a incidência do HIV/aids e outras DST, e ampliar e melhorar a

qualidade de vida das pessoas acometidas dessas infecções e patologias. 

Outrossim, a qualidade estratégica dessas parcerias abre caminho à cada vez maior autonomia e

responsabilidade por parte dos seus diferentes atores. Evidencia-se no comprometimento do

Programa Nacional de DST e Aids com o princípio de descentralização gerencial e financeira.

Portanto, é coerente com as diretrizes do Sistema Único de Saúde-SUS estabelecidas com o

propósito de conferir sustentabilidade e institucionalização às ações propostas e desenvolvidas por

iniciativa do gestor Federal.

Encerrado o primeiro ano de execução do Segundo Projeto de Controle das DST e Aids - AIDS-II,

é mister que se ressalte o seu significativo grau de implementação: além de conseguir a

recomposição orçamentária,  foram executados 100% do orçamento aprovado para 1998 e 1999;

ampliou-se as ações para a promoção à saúde e prevenção das DST e aids; melhorou a qualidade

e a oferta de serviços públicos de assistência à saúde de portadores das DST, HIV e aids; e

elevou-se o grau de descentralização das ações e o fortalecimento das instituições governamentais

e não-governamentais co-executoras do Projeto.

Pedro Chequer

Coordenação Nacional de DST e Aids
Ministério da Saúde do Brasil
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O documento que você tem em mãos objetiva oferecer informações sobre a implantação do

Projeto “Aids II” e as linhas de ação da Coordenação Nacional de DST e Aids, incluindo aquelas

referentes às áreas técnicas específicas ou Componentes. Dos anexos, consta uma breve

apresentação da Unidade de Articulação com ONG, responsável pela condução da

Concorrência (ver Anexo I), bem como os principais documentos relativos a esse processo.

Deve-se mencionar o fato de que as informações relacionadas a cada um dos três

Componentes da CN-DST/AIDS, sobretudo as que dizem respeito às prioridades para a

Concorrência, são um desdobramento das informações que constam no Edital de Seleção de

Projetos (ver Anexo II). Nesse sentido, também cabe ressaltar que a elaboração deste

documento contou com a colaboração de diferentes áreas técnicas da CN-DST/AIDS, mais

diretamente envolvidas nesta Concorrência:

1. Componente I: Assessoria de Comunicação, Unidade de Drogas, Unidade de Prevenção,

Rede de Direitos Humanos e Saúde Mental em HIV/Aids, e Unidade de Articulação com

ONG.

2. Componente II: Unidade de Assistência.

3. Componente III: Unidade de Treinamento, Assessoria de Planejamento e Avaliação e

Gerência Administrativa e Financeira.

Esperamos, com este documento, oferecer um painel atualizado das ações da Coordenação

Nacional de DST e Aids para prevenir e controlar a epidemia no Brasil, assim como subsidiar o

trabalho do Comitê Diretivo Externo encarregado da seleção dos projetos concorrentes de

organizações não-governamentais que desejam contribuir ao alcance deste objetivo.

Unidade de Articulação com ONG

Coordenação Nacional de DST e Aids
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(( 44 33 99 22 // BB RR ))

O Acordo de Empréstimo 4392-BR, consignado entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, foi assinado em 11 de dezembro de
1998 e teve sua efetividade declarada em 9 de fevereiro de 1999. Nele está prevista a execução de
recursos financeiros no valor de US$ 300 milhões de dólares, sendo US$ 165 milhões em recursos
de empréstimo e US$ 135 milhões de contrapartida nacional, provenientes dos níveis Federal (US$
78 milhões), estadual (US$ 32 milhões) e municipal (US$ 25 milhões).

Os intuitos desse segundo acordo de empréstimo são aprimorar e ampliar as ações de promoção à
saúde, proteção dos direitos fundamentais de pessoas que vivem com HIV e aids, prevenção das
DST/aids, atenção à saúde de pessoas vivendo com HIV/aids e fortalecimento de instituições
públicas e privadas que atuam na área. Esses mesmos objetivos lançados no “AIDS I” estão em
consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde-SUS de Descentralização,
Institucionalização e Sustentabilidade das políticas de DST/aids no âmbito Federal, estadual,
municipal; e de outras instituições públicas, comunitárias e privadas que atuam na área.

O Projeto AIDS II tem por Objetivos Gerais:

 Reduzir a incidência da  infecção pelo HIV/aids e outras DST; e
 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade do diagnóstico, tratamento e assistência aos

portadores do HIV/aids e outras DST.

Os Objetivos Específicos do Projeto são:

 Promover a adoção de práticas seguras em relação às DST e aids.
 Aumentar a utilização de diagnóstico e aconselhamento em HIV e aids.
 Aumentar a utilização de serviços de diagnóstico, aconselhamento e tratamento das DST.
 Promover a garantia dos direitos fundamentais das pessoas atingidas direta ou indiretamente

pelo HIV e aids.
 Aprimorar o sistema de vigilância epidemiológica das DST e do HIV/aids.
 Promover o acesso das pessoas com infecção pelo HIV identificada, à assistência de

qualidade e adoção de práticas seguras em relação às DST, HIV e aids.
 Promover o acesso dos portadores de DST à assistência de qualidade na rede pública de

saúde.
 Assegurar o diagnóstico laboratorial com padronização e qualidade, para atender as ações do

Projeto.
 Fortalecer as instituições públicas e privadas responsáveis  pelo controle das DST e aids.

O Projeto está estruturado em três Componentes:

 Componente I - Promoção à Saúde, Proteção dos Direitos Fundamentais das Pessoas com
HIV/Aids e Prevenção da Transmissão das DST, do HIV/Aids e do Uso Indevido de Drogas.

 Componente II - Diagnóstico, Tratamento e Assistência às Pessoas Portadoras de
DST/HIV/Aids.

 Componente III - Desenvolvimento Institucional e Gestão do Projeto.

Para o Componente I, está prevista a execução de US$ 128 milhões (43%); para o Componente II,
US$ 102 milhões (34%); e para o Componente III, US$ 770 milhões (23%).
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COMPONENTE I: PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

Os principais conceitos do campo da promoção à saúde são Vulnerabilidade e Risco, Redução
de Danos, Direitos Humanos, Participação e Controle Social, e Comunicação Social:

 Vulnerabilidade e risco: os grupos populacionais-alvo dos projetos de intervenção são
considerados segundo a sua situação de vulnerabilidade e risco, onde o conceito de
vulnerabilidade é entendido como a pouca ou nenhuma capacidade do indivíduo ou grupo
social decidir sobre sua situação de risco de infecção por DST e pelo HIV/aids. Em relação
às pessoas já infectadas, refere-se à restrição de acesso aos serviços e recursos
terapêuticos. A vulnerabilidade está diretamente associada a fatores culturais, sociais,
políticos, psicológicos, econômicos e biológicos.
 
 Redução de danos: visa reduzir os danos causados pelo consumo de drogas lícitas e
ilícitas, estimulando a mudança de comportamento e reduzindo as suas conseqüências
prejudiciais, variando de pequenos decréscimos no risco até o total desaparecimento do
comportamento. Aplica-se àqueles períodos de vida quando as pessoas, não podendo ou
não querendo abster-se, adotam comportamentos de risco relacionados ao uso de
substâncias psicoativas como, por exemplo, o compartilhamento de seringas e práticas
sexuais desprotegidas.

Participação e controle social: a participação social tem por objetivos garantir os direitos
de cidadania das pessoas que vivem direta ou indiretamente com aids, fortalecer as
instâncias democráticas envolvidas no controle social dos recursos da saúde e promover a
participação cidadã no fortalecimento das ações comunitárias.

Direitos humanos: garantir a vinculação direta das políticas públicas de DST e aids com
respeito aos diretos humanos,  assessorando e fomentando as instâncias governamentais
e não-governamentais locais nas iniciativas por garantir os direitos e combater as condutas
sociopolíticas recorrentes de preconceito e discriminação contra as pessoas vivendo com
HIV/aids.

Comunicação social: uma política de comunicação social em DST/HIV/aids e drogas deve
promover a capacidade do indivíduo de identificar e satisfazer as suas necessidades
biopsicossociais básicas, adotar novas práticas, comportamento e atitudes mais seguros,
além de dispor dos meios necessários à operacionalização dessas mudanças.

As ações de promoção e prevenção das DST/aids têm como referencial teórico a noção do
processo saúde-doença a partir de determinantes sociais, culturais, epidemiológicos,
demográficos, psicológicos e biológicos. A operacionalização desses conceitos pressupõe o
entendimento de que:

• a epidemia não atinge de maneira uniforme toda a população, e sua distribuição é
distinta nos diferentes grupos e regiões do País - inclusive com diferenças significativas
dentro de uma mesma região, tanto nos seus aspectos sociais quanto nas vias de
transmissão observadas;

• esses grupos devem ser considerados segundo critérios de vulnerabilidade e risco;

• a participação e mobilização dos grupos sociais é de fundamental importância para a
mudança de atitudes, práticas e comportamentos; e



1111

• as ações devem ser dirigidas aos indivíduos, grupos específicos e população geral,
considerando os aspectos relacionados à situação de vulnerabilidade e risco.

Algumas condições são essenciais no sentido de garantir a promoção à saúde, a saber:

• a promoção de atitudes de solidariedade, não-preconceituosas e não-discriminatórias
em relação às pessoas vivendo com HIV/aids;

• a garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas vivendo com HIV/aids;

• o acesso à rede de saúde e a disponibilização de insumos e serviços de prevenção às
DST/aids e ao uso indevido de drogas; e

• a descentralização de ações no âmbito da prevenção, promoção e educação em
saúde.

As estratégias pertinentes à promoção à saúde contemplam três níveis de complexidade:

• preparação de uma sexualidade plena e responsável, oferecendo subsídios para a
avaliação de situações de maior exposição ou de menor chance de proteção à infeção;

• proteção específica aos agravos e riscos individuais e sociais, disponibilizando
conhecimento e instrumental específico de prevenção às doenças de transmissão
sexual e sangüínea; e

• controle dos danos ou da não-progressão de lesão já estabelecida, visando a
reabilitação das funções perdidas.

No que tange ao processo de concorrência para seleção de projetos para o ano 2000, o
Componente I estabelece as seguintes prioridades:

(1) Projetos dirigidos às seguintes populações-alvo: pessoas vivendo com HIV/aids,
mulheres, usuários de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens,
profissionais do sexo e população prisional;

(2) Projetos que tenham como foco de ação a situação de pobreza e o pouco acesso aos
serviços de saúde, acompanhando, desta forma, as atuais tendências da epidemia;

(3) Projetos que visem fortalecer instâncias de controle social, tais como fóruns;

(4) Projetos que abordem a sustentabilidade das ações de prevenção e/ou assistência às
DST/HIV/aids;

(5) Projetos de garantia e promoção dos Direitos Humanos que contemplem ações nas
áreas de assessoria jurídica, capacitação em Direitos Humanos, mobilização e controle
social; e defesa dos Direitos Humanos das pessoas vivendo, direta ou indiretamente,
com HIV/aids;

(6) Projetos coordenados por associações comunitárias e de redutores de danos;

(7) Projetos de edição de materiais de informação, educação e comunicação-IEC em DST,
aids e drogas que identifiquem, com precisão, (i) o público-alvo a que se destinam, (ii)
a mensagem básica que se deseja transmitir, e (iii) a forma e meio mais adequados à
sua veiculação. Além disso, devem ser consideradas na seleção de projetos de IEC:

• projetos com mensagens que contemplem explicações precisas, objetivas e claras
sobre as principais características de transmissibilidade e prevenção, acessíveis à
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compreensão e assimilação da população geral, bem como de populações
específicas;

• projetos específicos, sistemáticos, regionais e segmentados de acordo com as
particularidades culturais da população a ser atendida;

• projetos que se utilizem de porta-vozes eficazes e/ou veículos de comunicação de
ascendência abrangente sobre a comunidade ou segmento específico — por
exemplo, a utilização adequada da TV e do rádio, especialmente das suas
emissoras comunitárias;

• projetos que adotem mecanismos de comunicação que prescindam da leitura, mais
acessíveis à população em situação de pobreza e com baixa escolaridade;

• projetos de reprodução de materiais de comprovada eficácia na promoção da
saúde e prevenção das DST, do HIV/aids e do uso indevido de drogas;

(8) Projetos que prevêem uma distribuição sistemática e/ou venda subsidiada de
preservativos para a população; e

(9) Projetos que tenham interface com o uso indevido de drogas ou que contemplem
ações de redução de danos, em qualquer que seja a população-alvo, dirigidas para o
controle e a prevenção do HIV tendo em vista as drogas lícitas e ilícitas; sugere-se,
segundo a natureza dessa classe de projetos, as seguintes diretrizes:

Tratamento da Dependência Química: A maioria dos projetos executados por
ONG na área de tratamento, apenas citam a aids. Entretanto, na estrutura do
projeto e natureza dos insumos, deixam claro sua manutenção institucional, sem a
garantia de mudanças metodológicas de abordagem e acolhimento do usuário
HIV+. Portanto, sugere-se priorizar estratégias que não deixem dúvidas sobre o
seu enfoque para a prevenção da aids e acolhimento do usuário de drogas
portador do HIV, sobretudo quanto à diretriz teórica para a promoção do
preservativo e troca de seringas; assim como priorizar a implantação de estratégias
do tipo centros-dia e ambulatórios para UDI, segundo as recomendações da
Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde. A população de mulheres
usuárias deve ser privilegiada, sobretudo se o projeto concorrente também propõe
ações voltadas aos seus filhos.

Prevenção ao Uso Indevido de Drogas:  Os projetos desta natureza costumam-
se dirigir à produção de material instrucional e capacitação de profissionais para
atuarem como multiplicadores. Normalmente, a população-alvo não é definida e a
capacitação não é o meio, mas o objetivo da ação. Outrossim, deve-se, sempre
que possível, contemplar a formação de outreach work; e conceder especial
atenção às propostas de prevenção em escolas, onde as prerrogativas da Lei de
Diretrizes e Bases do Ministério da Educação (LDB) devem ser observadas.
Também é sugerido priorizar estratégias que promovam a capacitação da
comunidade escolar como agentes multiplicadores. Entretanto, deve-se atentar
para caso específico do abuso de drogas, onde é prática das ONG dedicadas ao
seu tratamento atuarem por meio de “testemunhos pessoais” de internos em
recuperação — o que é bastante discutível.

Redução de Danos: Em muitos casos, os projetos citam a redução de danos
como diretriz, mas detêm-se no tratamento da dependência química. Assim, devem
ser priorizadas as estratégias que acessem o usuário nos locais de uso de drogas
—  em particular o usuário de drogas injetáveis, e promovam a prevenção do HIV
sem a exigência da abstinência ou tratamento de dependência química. Deve-se
privilegiar as estratégias inovadoras, como redução de danos em farmácias, casas
de passagem para usuários de drogas, e estratégias voltadas para o usuário de
crack — especialmente para a mulher parceira do usuário desta droga.
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Tendo em vista que a Coordenação Nacional de DST e Aids desenvolve ações voltadas a outros
segmentos populacionais além daqueles considerados prioritários, e que essas populações estão
listadas no Edital de Seleção, destacamos, no quadro abaixo, os aspectos considerados
prioritários para serem trabalhados em cada um destes contigentes:

População
Alvo

Grupo Prioritário Região
Prioritária

Estratégia Justificativa

Mulheres
Em situação de violência;
trabalhadoras rurais e
urbanas; e soropositivas.

Sudeste, Sul
e Centro-

Oeste.

Prioridade nos projetos que
estimulem e reforcem a
participação e organização
da população feminina e o
controle social do SUS.

Projetos dessa natureza
fornecem subsídios importantes
para a formulação de políticas de
prevenção e implementação de
ações no âmbito do SUS, com
vistas à melhoria da qualidade
dos serviços.

Usuários de
Drogas

Injetáveis

Usuários de drogas
injetáveis; usuários
de crack.

Sul, Sudeste
e Centro-

Oeste.

Prioridade às estratégias de
trocas de seringas, incentivo
ao uso do preservativo e
organização de agentes de
saúde (redutores de danos)
em associações.

Obs: As ações de tratamento
e de prevenção primária
devem seguir as diretrizes
acima descritas.

As ONG têm uma melhor
garantia para acessar o UDI em
seu local de uso de drogas,
utilizando o usuário ou ex-usuário
de drogas como agente de
saúde, sobretudo quando o
estado ou município está
impossibilitado ou tem
dificuldades de desenvolver
essas ações.

Homens que
fazem sexo

com Homens

Prof issionais do sexo
mascul ino,
bissexuais e
travest is.

Regiões
pobres e/ou

periféricas de
centros

urbanos.

Projetos que contemplem
metodologias baseadas em
peer education e que
promovam mobilização social
da população-alvo.

A transmissão homem-homem
tem acompanhado as tendências
de pauperização da epidemia.
Nesse sentido, os projetos devem
priorizar as parcelas mais
desfavorecidas economicamente,
e que não têm sido alvo de
projetos de intervenção.

Profissionais
do Sexo Mulheres

Regiões
Norte,

Nordeste e
Centro-
Oeste.

Projetos de intervenção
comportamental e que
enfatizem o uso de drogas
como fator de vulnerabilidade

Pouca atuação das OG e menor
ocorrência de trabalhos de ONG
com essas características.

População
Prisional

Presos em cadeias
públicas e delegacias Não se aplica

Cooperação estreita com
autoridades de saúde e dos
sistemas prisionais

ONG têm perfil mais adequado a
ações em unidades de contenção
menores, não-atendidas pelos
sistemas penais.

Crianças e
Adolescentes

Crianças e Adolescentes
vivendo com HIV e Aids;
Crianças e adolescentes
fora da escola; e crianças
e adolescentes vítimas
de abuso/exploração
sexual.

Não se aplica

Prioridade à capacitação de
agentes multiplicadores
utilizando metodologia
vivencial e participativa

Esta prioridade deve-se ao
entendimento de que o trabalho
com crianças e adolescentes
deve ser ampliado para se
conseguir maior efetividade no
controle da epidemia (é uma
parcela da população, sob maior
risco e vulnerabilidade).
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Caminhoneiros

Caminhoneiros de longa
distância, abordados em
postos de estrada ou
portos, nas regiões
assinaladas.

Norte,
Nordeste e

Centro-
Oeste.

Prioridade aos projetos
articulados com as
Secretarias de Saúde e o
SEST-Serviço Social dos
Transporte e SENAT-(Serviço
de Aprendizagem dos
Transportes.

Caminhoneiros de longa distância
têm menos acesso à saúde.
Nas regiões Sul e Sudeste, já
existem investimentos
significativos.

Povos
Indígenas

Distritos sanitários
especiais indígenas-
DSEI; mulheres índias;
estudantes do ensino
regular de escolas
indígenas; lideranças e
agentes indígenas de
saúde; e organizações da
sociedade civil que atuam
assessorando
comunidades indígenas.

Norte e
Nordeste.

Evidentemen-
te, as outras
regiões não
devem ser

desprezadas.

Projetos de intervenção e de
mobilização social para o
enfrentamento das DST/aids
e do alcoolismo; e
desenvolvimento e
fortalecimento das instâncias
de gestão dos DSEI e dos
Núcleos de Educação
Indígenas (NEI).

A prioridade se justifica tendo em
vista as características quanto à
situação de vulnerabilidade dos
povos indígenas e prevalência
das DST que, em algumas
situações,  chegam a atingir 60%
da população.

População de
Assentamentos

e
Acampamentos

Rurais

Fortalecer as estruturas
dos coletivos de saúde,
agentes multiplicadores
da própria comunidade,
mulheres, crianças e
adolescentes, lideranças
comunitárias e
organizações da
sociedade civil que atuam
em assentamentos e
acampamentos rurais.

Sul e
Sudeste,
Centro-

Oeste, Norte
e Nordeste.

Projetos de intervenção
comportamental, apoio ao
desenvolvimento institucional,
produção de materiais de
IEC, mobilização social na
luta contra a aids; e apoio à
realização de eventos,
oficinas, seminários e fóruns
de discussão.

Justifica-se porque uma das
tendências da epidemia é a sua
interiorização; bem como a
vulnerabilidade e a baixa
freqüência no uso do preservativo
entre estas populações.

População de
Garimpos

E
Reservas

Extrativistas

Garimpeiros,
trabalhadores de
reservas extrativistas e
familiares, profissionais
do sexo em áreas de
garimpo, sindicatos,
associações de
moradores, secretarias
municipais de saúde,
cooperativas de
garimpeiros, catadores
de castanha, pescadores
e ONG.

Amazônia
Legal: AM,

AP, PA, TO,
AC, RO, RR
e Nordeste.

Mobilização social e
comunitária em garimpos e
reservas extrativistas para
desenvolvimento de ações de
prevenção, capacitação de
lideranças e de
multiplicadores; produção de
materiais educativos
específicos; e programa de
comunicação social por meio
de rádios comunitárias.

Trata-se de uma população que
apresenta grande mobilidade
espacial, de difícil acesso,
próxima às regiões de fronteira, e
que apresenta comportamentos
de risco relacionados ao uso de
drogas.

Pessoas em
Local de
Trabalho

Sindicatos,
confederações
fundações.

Norte,
Nordeste,

Centro-Oeste
e Sul.

Projetos de segmentos
organizados, articulados com
instâncias locais de saúde,
para o treinamento de
multiplicadores. Para esta
população, deve-se priorizar
a reprodução e atualização
de materiais de eficácia
comprovada, e não a
elaboração de novos
materiais de IEC.

As entidades necessitam estar
preparadas para o treinamento
de multiplicadores, tendo em
vista que podem atuar como
parceiras do setor privado. São
três milhões de empresas no
País.
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COMPONENTE II: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS
PORTADORAS DE DST/HIV/AIDS

A Coordenação Nacional de DST e Aids tem por finalidade garantir que os indivíduos infectados
pelo HIV e os portadores de outras DST tenham acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequados
na rede pública de saúde. Além da disponibilização universal dos medicamentos anti-retrovirais e
do estabelecimento de uma rede de laboratórios para monitorização do tratamento, fatos que
contribuem para diminuir substancialmente a morbimortalidade relacionada com a aids no País, a
CN-DST/AIDS vem implantando uma rede de alternativas assistenciais, visando a redução de
internações hospitalares e dos custos de tratamento, bem como a melhoria da qualidade de vida
dos pacientes HIV+.

Além disso, vem desenvolvendo as seguintes atividades, objetivando o melhor controle das
DST/HIV: I) credenciamento de maternidades e capacitação de recursos humanos para medidas
de redução da transmissão vertical do HIV e prevenção da sífilis congênita; II) implantação de um
sistema logístico de medicamentos anti-retrovirais e preservativos; III) promoção de estratégias de
adesão dos pacientes à terapia anti-retroviral; IV) implantação/implementação de medidas de
controle para co-infecções comumente relacionadas ao HIV (HIV-tuberculose, HIV-hepatites e HIV-
endemias); V) capacitação de profissionais de saúde no manejo de pacientes HIV+ UDI; VI)
implementação de estratégias de assistência em pacientes HIV+ confinados no sistema prisional; e
VII) desenvolvimento de ações de prevenção e controle das DST e do HIV/aids na comunidade,
por meio do Programa Saúde da Família, que se integram com cerca de 700 serviços capacitados
para a abordagem das DST na Rede Básica de Saúde.

No que tange ao processo de concorrência para seleção de projetos para o ano de 2000, o
Componente II estabelece as seguintes prioridades:

Criação e capacitação de Casas de Apoio na assistência de pacientes com HIV/aids.

(1) Desenvolvimento e aprimoramento de estratégias e ações para a melhora da adesão ao
tratamento anti-retroviral.

(2) Desenvolvimento e implementação de ações de suporte para a gestante HIV+ no
âmbito da assistência social.

(3) Desenvolvimento de ações assistenciais visando um maior suporte a crianças e
adolescentes infectados pelo HIV.
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COMPONENTE III: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO PROJETO

Este Componente abarca todas as ações voltadas para o desenvolvimento de atividades
específicas como: estudo e pesquisa; levantamento, consolidação e análise de dados, e projeção
de tendências; e capacitação técnica e de recursos humanos a serviço do Projeto AIDS II.

• Na vigilância epidemiológica, além da permanente expansão e aprimoramento do sistema de
notificação de casos de aids e DST, promove-se estudos de soroprevalência do HIV entre
contingentes específicos e grupos de risco, estudos de subtipos do HIV e outros. São
financiadas pesquisas de sobrevivência, atraso na notificação de casos, infecções
oportunistas, projeções epidemiológicas, estudos de custos/impacto, aids em populações
indígenas, áreas de mineração e reservas extrativistas; e um estudo nacional de mudança de
comportamento sexual, entre outros. O componente também apóia a seleção e patrocínio de
três centros científicos de excelência para pesquisa multidisciplinar a longo prazo.

• É da responsabilidade da área de diagnóstico: (I) análise técnica de projetos de pesquisa e
desenvolvimento institucional de laboratórios, conhecimento, disseminação e transferência de
metodologias disponíveis no mercado para o diagnóstico das DST, da infecção pelo HIV, HTLV
I e II, sífilis e hepatites; (II) testes de quantificação da carga viral, contagem de linfócitos T
(CD4+/CD8+) e determinação de resistência genotípica - suas vantagens e desvantagens para
implantação na rede de laboratórios; (III) análise da relação custo-efetividade e aplicabilidade
das metodologias à luz do conhecimento científico disponível; (IV) apoio aos laboratórios
públicos nacionais, estaduais e municipais; (V) apoio às coordenações das redes de laboratório
já implantadas; (VI) definição das diretrizes gerais e das estratégias para a área específica de
laboratório; (VII) coordenação dos procedimentos para aquisição de insumos e equipamentos,
bem como sua distribuição entre os laboratórios estaduais e municipais; (VIII) definição das
normas de procedimentos para exames laboratoriais no processo de assistência às DST e
aids; e (IX) coordenação, com o apoio de cooperação técnica internacional, do processo de
avaliação de qualidade dos procedimentos laboratoriais.

• O monitoramento e avaliação das atividades do Projeto constitui área de fundamental
importância para a retroalimentação do AIDS II. Ela é responsável pela supervisão físico-
financeira, acompanhamento do desempenho e conclusão dos resultados alcançados pelos
programas estaduais e municipais e projetos executados por ONG, universidades e outras
instituições. Somam-se aos seus objetivos de ação o fortalecimento da supervisão e avaliação
dos centros de testagem e aconselhamento-CTA, laboratórios de Saúde Pública e rede de
investigação de casos de sífilis. Também e responsabilidade dessa assessoria: avaliação do
desenvolvimento de estudos de atitude, prática e conhecimento sobre o impacto de atividades
preventivas no trabalho; oficinas de trabalho em avaliação, para integrantes de ONG; estudos
de impacto de projeto; e a avaliação de intervenções entre populações específicas.

• Visando a descentralização e sustentabilidade das ações de treinamento de recursos
humanos para estados e municípios, uma das estratégias utilizadas pela Coordenação
Nacional é a capacitação de profissionais do SUS e da sociedade civil, usando como eixo
articulador do processo as Universidades que, por meio da formação de comitês constituídos
por representantes das coordenações estaduais/municipais e ONG, elaboram seus projetos de
acordo com a realidade regional e a necessidade apresentada pelos serviços de saúde no seu
âmbito de ação. A estratégia de capacitação da CN tem como prioridade fomentar e
desenvolver processos que adotem uma linha pedagógica que permita a formação de sujeitos
críticos e agentes de  mudança das práticas em saúde em consonância com os grupos
populacionais a serem trabalhados para o enfrentamento da epidemia. Para tal, a proposta
pedagógica de capacitações inseridas em projetos de ONG deverão considerar o outro como
sujeito da ação/transformação de atitudes, hábitos e comportamentos frente à epidemia; como
também contemplar, na implementação das ações de capacitação, o acompanhamento e
avaliação em parceria com as esferas de saúde e educação estaduais, municipais e/ou
Federal.
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No que tange ao processo de concorrência para seleção de projetos para o ano de 2000, o
Componente III estabelece as seguintes prioridades:

capacitação de lideranças de ONG;

(1) encontros, seminários e eventos de intercâmbio e sistematização de experiências;
fóruns com instituições representativas de segmentos populacionais; e

(2) treinamentos visando a capacitação de indivíduos para atuarem nas intervenções
propostas pelo Projeto; considera-se que o treinamento não é um fim em si mesmo,
mas parte de um processo para atingir os objetivos propostos.
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LLIINNHHAASS  DDEE  AAÇÇ ÃÃOO

UUNNIIDDAADDEE  DDEE  AARRTTIICCUULLAAÇÇ ÃÃOO  CCOOMM  OONNGG

Um dos aspectos mais inovadores do Programa Brasileiro de Aids foi a criação de mecanismos

que possibilitassem a participação da sociedade civil na construção de respostas frente à

epidemia. Ao longo dos anos, esses mecanismos têm-se diversificado e incorporado a contribuição

da sociedade civil na formulação de estratégias e ações de Estado que visam tanto a promoção de

políticas públicas mais amplas de Saúde Pública para a redução do impacto da epidemia de

HIV/aids quanto a inclusão dos seus próprios representantes nas diversas instâncias

governamental, em âmbito Federal, estadual e municipal.

Linhas de Ação

No âmbito Federal, dois mecanismos podem ser destacados na promoção dessa articulação

Governo/Sociedade Civil: o primeiro diz respeito à promoção da participação comunitária e

controle social das políticas de prevenção e controle das DST e aids, nas suas etapas de

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação, incluindo a efetiva participação em

instâncias de formulação e decisão política, tais como comitês, conselhos e comissões; o segundo

mecanismo de ação constitui-se no apoio  técnico e financeiro para o desenvolvimento de

atividades de promoção à saúde, prevenção das DST e aids, atenção às pessoas que vivem com

HIV e aids e fortalecimento e desenvolvimento institucional.

Nesse sentido, é mister destacar os comitês, as comissões e os grupos de trabalho destinados à

formulação e execução de políticas de prevenção e controle das DST e aids, em nível Federal, que

contam com a presença de representantes da sociedade civil:

• Comissão Nacional de Aids

• Comissão Nacional de Vacinas

• Comitê Assessor para População de Baixa Renda

• Comitê Assessor para Ações de Prevenção entre Homossexuais

• Comitê Assessor para Ações de Prevenção Junto à População de Profissionais do Sexo

• Comitê Assessor para Prevenção às DST/Aids no Local de Trabalho

• Comitê Diretivo de Pesquisa

• Grupo Assessor para Prevenção às DST/Aids junto à População de Mulheres

• Grupo Temático do UNAIDS no Brasil
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Para algumas dessas representações, a indicação dá-se a partir de encontros nacionais. É o caso

do Encontro Nacional de ONG/Aids que acontece a cada dois anos, e que encaminha a indicação

das entidades que irão fazer parte da Comissão Nacional de Aids, do Comitê Nacional de Vacinas

e do Grupo Temático do UNAIDS no Brasil. Ao lado das instâncias destacadas, é digno de menção

o apoio dispensado pela CN-DST/AIDS à formação de fóruns de ONG/aids e redes de pessoas

vivendo com HIV/aids.

Apoio Técnico e Financeiro

O apoio técnico e financeiro é, até o presente momento, a linha de ação que mais propiciou a

ampliação tanto da interlocução do Programa Brasileiro de Aids com as organizações da sociedade

civil quanto da expansão das respostas, permitindo a realização de uma variada gama de

iniciativas em todo o território nacional. O apoio técnico e financeiro é viabilizado por meio de

concorrência pública, que democratiza o acesso aos recursos que visam ampliar a capacidade da

sociedade civil brasileira em reagir à epidemia com a proposta de ações. São priorizadas aquelas

que poderão gerar maior impacto para a redução das taxas de incidência epidemiológica e

melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e aids, levando à redução do impacto

social da epidemia.

O processo da concorrência — entre 1993 e 1998, foram realizadas sete concorrências públicas —

envolve as seguintes etapas: a divulgação de um edital, publicado no Diário Oficial, disponibilizado

na Internet, enviado via email e correio normal para 750 organizações; seleção de projetos por um

Comitê Diretivo Externo; divulgação dos resultados da avaliação dos projetos, mediante ofícios

enviados para todos os participantes. Na última concorrência, foram recebidas e analisadas 599

propostas.

As ações desenvolvidas no AIDS II para o apoio a projetos das organizações da sociedade civil

estão sendo desenvolvidas em consonância com as diretrizes de institucionalização,

descentralização e sustentabilidade. Nesse sentido, são atividades prioritárias da Unidade de

Articulação com ONG a concorrência pública de projetos; o monitoramento das propostas apoiadas

e a capacitação visando o aprimoramento do gerenciamento técnico e financeiro dos projetos em

execução. Cumpre destacar o aumento da demanda nos envios de projetos, assim como do

número de iniciativas que, ao longo do ano de 1999, foram apoiadas. É evidente um incremento

significativo na quantidade de projetos e na participação expressiva de algumas regiões do País,

como o Centro-Oeste e o Norte, em comparação com os dados do AIDS I.
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Como um dos componentes do apoio técnico e financeiro está presente a sustentabilidade das

iniciativas implementadas pelas organizações da sociedade civil com atividades em HIV/aids. Uma

das linhas de ação com relação a este tópico vem sendo implementada desde 1998, com a

formação de um grupo de trabalho integrado por representantes da sociedade civil, governo e

agências de cooperação que, em parceria, realizaram dois seminários: em 1998, o seminário

“AIDS II: Parcerias contra a Epidemia”, com a participação de 60 pessoas representando os três

setores; e, em 1999, o seminário “Sustentabilidade nas Ações de HIV/Aids: Definindo Metas e

Estratégias em Parceria”, que contou com a presença de 84 pessoas dos três setores acima

mencionados mais representantes do setor privado.

Promovendo Parcerias - AIDS I

Aqui é possível destacar que, entre 1993 e 1998, durante a vigência do “AIDS I”, 559 projetos

foram implementados por 220 organizações da sociedade civil. Seguindo as prioridades

estabelecidas no “AIDS II”, é possível observar o incremento de projetos dirigidos a determinados

segmentos, como população indígena, usuários de drogas injetáveis e população rural. Tais

iniciativas visam responder a crescente interiorização da epidemia, bem como o aumento da

transmissão do HIV entre segmentos populacionais com práticas e contexto socioeconômico que

os tornam mais vulneráveis à infecção. Não resta dúvida que estabelecer parcerias eficazes com

instituições responsáveis por trabalhos direcionados a tais grupos é um desafio. Um exemplo

dessas dificuldades está no fato de que as organizações da sociedade civil dedicadas à saúde

ainda são insuficientes, exigindo um trabalho de sensibilização e estímulo a novas atividades em

HIV/DST/aids por parte da comunidade.

Cumpre destacar que, além dessa forma de apoio financeiro um número significativo de

organizações da sociedade civil foram beneficiadas via participação em seminários, encontros e

reuniões promovidas pela própria CN-DST/AIDS e outros parceiros do setor governamental e não-

governamental. Tais eventos, de diferentes formas, auxiliaram no desenvolvimento institucional das

organizações e no aumento do nível técnico de conhecimento sobre os distintos aspectos da

epidemia de HIV/aids.

Principais Dificuldades: potencializar e institucionalizar as parcerias

A experiência do Programa Brasileiro de Aids com as organizações da sociedade civil é

reconhecida internacionalmente e, até então, poucas experiências existem em outros países que

possam ser comparadas à essas. Como toda estratégia inovadora, o desafio que se coloca é o de

mantê-la, aprimorá-la e ampliá-la, visando a sustentabilidade das ações empreendidas. Neste
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sentido, atividades estão sendo realizadas para garantir o alcance dessa meta. Como destaque,

lembramos o “Seminário Nacional: Sustentabilidade nas Ações em HIV/Aids: Definindo Metas e

Estratégias em Parceria”, que aconteceu em Brasília em outubro de 1999, reunindo governo,

sociedade civil, organismos internacionais e setor privado. A agenda de compromissos resultante

do Seminário está sendo conduzida por um grupo de trabalho composto dos quatro setores

mencionados, no sentido de avançar iniciativas que promovam avanços em direção à conquista de

sustentabilidade das ações de prevenção que vêm sendo realizadas.

Para o ano 2000, está prevista pesquisa para a análise da situação da sustentabilidade das

organizações da sociedade civil com atividades em HIV/aids (OSC/Aids), a ser desenvolvida em

cooperação com a USAID, FHI (Family Health International) e Banco Mundial. Esse estudo — que

envolverá instituições de todo o País — terá como principais objetivos diagnosticar a situação de

sustentabilidade das OSC/aids e encorajar estratégias de programas de fortalecimento

institucional, fontes alternativas de sustentabilidade financeira e capacitação técnica para o setor.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST E AIDS

Brasília,  10 de janeiro de  2000.

Ofício Circular  009/GAB(UTONG)/CN-DST e AIDS /SPS/MS

Prezado(a) Senhor(a),

Estamos encaminhando, anexo, os documentos referentes à Concorrência para Seleção de
Projetos Comunitários, de ONG e Outras Entidades da Sociedade Civil que Trabalham na
Prevenção e Assistência às DST/HIV/Aids, a saber: (i) Edital de Convocação; (ii) Formulário
específico para o envio de proposta; (iii) Tabela de Categorias de Despesas. Tais documentos
podem ser acessados na homepage da CN-DST/AIDS (http://www.aids.gov.br), no link “Parcerias
com ONG”.

Esta concorrência incorporou modificações tanto no formulário quanto nos procedimentos de forma
a facilitar a participação dos concorrentes.

Dúvidas quanto ao entendimento dos documentos enviados ou no preenchimento do formulário
devem ser encaminhadas para:

Unidade de Articulação com ONG - Jane Galvão
Telefone: (61) 315 2362
Fax: (61) 315 2152
Email: jgalvao@aids.gov.br

Às instituições participantes da concorrência, desejamos sucesso e a expectativa de podermos
realizar um trabalho que atenda às necessidades de prevenção e controle que a epidemia de
HIV/DST/aids exige no País.

Atenciosamente,

Pedro Chequer
Coordenador
CN-DST/AIDS

ONG Cadastrada



3300



3311

ANEXO III

OOFFÍÍCCIIOO  PPAARRAA  AASS  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÕÕEESS  EESSTTAADDUUAAIISS  EE
  PPRROOGGRRAAMMAASS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  DDEE  DDSSTT//AAIIDDSS
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST E AIDS

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2000

Ofício Circular     013/2000/GAB/CN-DST e AIDS/SPS/MS

Prezados Coordenadores,

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Nacional de DST e Aids, está iniciando, no
âmbito do AIDS-II, o segundo processo de concorrência para seleção de projetos comunitários, de
ONG e de outras entidades da sociedade civil que trabalham na prevenção e assistência às
DST/HIV/aids. Anexo estão sendo encaminhados: (i) Edital de Convocação; (ii) Formulário
específico para o envio de proposta; e (iii) Tabela de Categorias de Despesas. Tais documentos
podem ser acessados na homepage desta Coordenação (http://www.aids.gov.br), no link
“Parcerias com ONG”.

Visando uma participação mais efetiva dos Programas de DST e Aids, uma das exigências para a
habilitação de propostas, diz respeito a ofício emitido por Vossas Senhorias, conforme explícito no
item 5 do Edital, no qual deverá atestar a existência da instituição, as funções exercidas pela
mesma em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), além de considerar
a adequação do projeto às respostas para a prevenção e controle das DST/aids. Este
procedimento constitui um avanço no muito que ainda se faz necessário para a efetiva
descentralização das ações de DST e aids.

Esperamos contar com a colaboração de Vossas Senhorias, no sentido de garantirmos a
integração entre os setores governamental e não-governamental na estruturação de uma resposta
global para a prevenção e controle das DST e aids no País.

Cordialmente,

Pedro Chequer
Coordenador
CN-DST/AIDS

Aos Senhores
Coordenadores Estaduais e Municipais de DST e Aids
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ANEXO IV

EEDDIITTAALL  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO
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EDITAL DE SELEÇÃO
PROJETOS COMUNITÁRIOS DE ONG E OUTRAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL QUE

TRABALHAM NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS DST/HIV/AIDS

O Ministério da Saúde, por meio da sua Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids (CN-DST/AIDS), da Secretaria de Polít icas de Saúde, torna
pública a realização de concorrência para f inanciamento de projetos comunitários a
serem executados por Organizações Não-Governamentais e outras entidades da
Sociedade Civi l ,  sem fins lucrativos, no âmbito do Acordo de Empréstimo firmado entre a
República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD).

1. NATUREZA DOS PROJETOS: São quatro as áreas de atuação: 1) Apoio às Pessoas Vivendo com

HIV/Aids e sua Rede de Socialização-APA, que compreende: 1.1) casas de apoio para crianças e

adultos vivendo com HIV/aids; 1.2) assistência domiciliar social; 1.3) apoio psicológico; 1.4)

aconselhamento para gestantes; 1.5) adesão ao tratamento; 1.6) grupos de auto-ajuda; 1.7) assessoria

jurídica e direitos humanos;  2) Intervenção Comportamental-IC: que compreende as ações de

promoção à saúde e de prevenção às DST/aids e o uso indevido de drogas junto às populações

vulneráveis, tais como: 2.1) homens que fazem sexo com homens; 2.2) profissionais do sexo (masculino

e feminino); 2.3) pessoas vivendo com HIV/aids; 2.4) crianças e adolescentes; 2.5) crianças em situação

de rua; 2.6) população de baixa-renda; 2.7) população confinada; 2.8) caminhoneiros; 2.9) mulheres;

2.10) usuários de drogas injetáveis; 2.11) prevenção ao uso indevido de drogas; 2.12) outros grupos

populacionais epidemiologicamente importantes para a região/estado/município 3) Informação/Educação/

Comunicação-IEC:  3.1) criação, produção e reprodução de material informativo e educativo, que

atendam a diferentes especificidades culturais e regionais de segmentos populacionais; 3.2) apoio a

programas de educação e informação em DST/HIV/aids em rádios comunitárias; 4) Desenvolvimento

Institucional e Intercâmbio-DI: 4.1) capacitação de recursos humanos;  4.2) formação de parcerias que

estimulem alternativas de sustentabilidade institucional; 4.3) geração de renda para pessoas vivendo com

HIV/aids associada às ações de assistência e/ou prevenção; 4.4) apoio a Fóruns de ONG/Aids

formalmente constituídos.

2. PROCESSO DE SELEÇÃO: Estará sob a responsabilidade do Comitê Diretivo Externo, constituído pelo

Ministério da Saúde, por meio da Portaria Ministerial 3641, de 18 de setembro de 1998.

3. CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO: Os critérios para a análise e seleção dos projetos encaminhados

serão: 3.1) Compatibilidade dos objetivos do projeto com os objetivos gerais da CN-DST/AIDS, que são:

reduzir a incidência da infecção pelo HIV/aids e outras DST; ampliar o acesso e melhorar a qualidade do

diagnóstico, tratamento e assistência aos portadores do HIV/aids e outras DST; fortalecer as instituições

públicas e privadas responsáveis pelo controle das DST/aids ; 3.1.1) Integração efetiva das ações

propostas com o Sistema Único de Saúde local; 3.2) Relevância epidemiológica, geográfica e de

população-alvo; 3.2.1) Localização geográfica do projeto; 3.2.2) Potencial do projeto em atingir áreas de

maior incidência das DST, HIV e aids e áreas de concentração populacional de maior risco e/ou

vulnerabilidade à infecção pelo HIV; 3.3) Gerenciais e financeiros: 3.3.1) Capacidade gerencial e
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administrativa; 3.3.2) Coerência do orçamento com os objetivos, atividades e resultados propostos; 3.3.3)

Identificação de contrapartida e ou co-financiamento na proposta apresentada; 3.4) Está limitado a três o

número de projetos executados por uma mesma instituição, com mesmo período de vigência, com o

apoio da CN-DST/AIDS. As instituições que possuem projetos em execução e cuja conclusão está

prevista para 30 de junho de 2000 poderão participar desta concorrência, mesmo que a soma dos

projetos conveniados em andamento e, novos projetos submetidos nesta concorrência, seja superior a

três; 3.5) Instituição inadimplente (instituição com pendência no cumprimento das exigências na

prestação de contas ou nos relatórios de progresso, relacionados aos projetos apoiados pela CN-

DST/AIDS) não poderá participar do processo seletivo.

4. CALENDÁRIO: 4.1) A data limite de postagem dos projetos é 21 de fevereiro de 2000. Em hipótese

alguma, serão aceitos projetos cujo registro de postagem indique data posterior à determinada;

4.2) A análise e seleção dos projetos serão realizadas pelo  Comitê Diretivo Externo; 4.3) Os resultados

serão disponibilizados na homepage da CN-DST/AIDS (http://www.aids.gov.br), no link “Parcerias com

ONG”, até 22 de março de 2000. Os resultados também serão encaminhados, por escrito, para todas as

instituições participantes da concorrência.

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A HABILITAÇÃO DOS PROJETOS:  Deverá ser anexado ao

formulário próprio de projetos de ONG — à disposição nesta Coordenação Nacional e na homepage

(http://www.aids.gov.br) os seguintes documentos: 5.1) Ofício emitido pela Coordenação de DST e Aids

do estado ou município, atestando a existência da instituição, as funções exercidas pela instituição em

conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), além de considerar a adequação do

projeto às respostas para a prevenção e controle das DST/aids; 5.2) Cópia do cartão do Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A instituição que não anexar ao projeto enviado a

documentação solicitada será automaticamente excluída do processo de seleção; 5.3) Caso a

instituição tenha o projeto aprovado nesta Concorrência, deverá apresentar para a formalização do

convênio, no prazo de 15 dias a partir da divulgação do resultado da seleção, a seguinte documentação:

5.3.1) Cópia do Estatuto Social da instituição, registrado em cartório; 5.3.2) Cópia da ata da

reunião/assembléia de fundação da instituição; 5.3.3) Cópia da ata de reunião/assembléia de

eleição/posse da atual Diretoria da instituição; 5.3.4) Cópia da carteira de identidade e do CPF do

responsável legal, conforme competência definida em estatuto para assinatura do Termo de Cooperação

a ser celebrado; 5.4) A cópia do extrato de conta bancária, aberta especificamente para depósito dos

recursos do projeto, que também constitui documento necessário à formalização do convênio, será

solicitada por esta Coordenação no momento em que se fizer necessária.

6. FORMA DE APLICAÇÃO: 6.1) Os projetos deverão ser apresentados em formulário específico da CN-

DST/AIDS, em duas vias (original e uma cópia), acompanhado da documentação mencionada nos itens

5.1 e 5.2.  Não serão aceitos no processo de seleção, projetos enviados por fax ou correio

eletrônico e propostas com itens e/ou componentes incompletos; 6.2) A instituição concorrente

deverá, obrigatoriamente, preencher todos os campos do formulário de projeto, caso contrário a proposta

será eliminada; 6.3) Os projetos devem ser endereçados à: Coordenação Nacional de DST e
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Aids/Ministério da Saúde/Unidade de Articulação com ONG, Esplanada dos Ministérios, Bloco G,

Sobreloja – 70058-900 – Brasília – DF.

7. PRAZO DE REALIZAÇÃO E ORÇAMENTO:  7.1) O prazo para execução dos projetos é de doze

meses, a partir da data de assinatura do Termo de Cooperação; 7.2) O recurso solicitado à Coordenação

Nacional de DST e Aids terá de ser compatível com as atividades e resultados previstos, não podendo

ultrapassar R$ 50.000,00/ano (cinqüenta mil reais/ano); 7.3) Com o objetivo de ampliar a participação das

instituições da sociedade civil e/ou ampliar as ações de DST/aids naqueles projetos sociais já em

andamento, também poderão ser submetidas propostas de até R$ 10.000,00 (dez mil reais). Essas

propostas cumprem o papel de apoiar aquelas ações de menor porte ou pontuais que no entanto são

estratégicas para o desenvolvimento do trabalho em DST/aids. Tais projetos poderão ter a duração de até

12 (doze) meses e estarão submetidos às mesmas regras administrativas dos outros projetos.

8. MONITORAMENTO E SUPERVISÃO: Os projetos aprovados para efetivação de convênios serão

monitorados técnica e financeiramente pelas áreas competentes da CN-DST/AIDS, por meio de

instrumentos dispostos no Termo de Cooperação. O não cumprimento, por parte da instituição, do

estabelecido no contrato inviabilizará o apoio concedido pela CN-DST/AIDS, acarretando a rescisão do

contrato.

9. PRESERVATIVOS:  O repasse de preservativo, no quantitativo necessário às atividades previstas,

deverá estar indicado na proposta encaminhada, porém o respectivo custo não deverá ser incluído no

orçamento solicitado. O repasse do quantitativo, se procedente, será efetuado pela Coordenação de DST

e Aids do Estado ou Município em conformidade com a atual logística de distribuição de preservativo da

CN-DST/AIDS, com a ressalva que os quantitativos podem ser alterados de acordo com a análise técnica

do projeto e a disponibilidade existente em estoque.

Pedro Chequer
Coordenador
CN-DST/AIDS
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ANEXO V

TTAABBEELLAA  DDEE  CCAATTEEGGOORRIIAASS  DDEE  DDEESSPPEESSAASS
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TABELA DE CATEGORIAS DE DESPESAS
PROJETOS DE ONG

Abaixo estão relacionadas as categorias de despesas incluídas no repasse financeiro efetuado
com recursos do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial. Ao lado dos itens elegíveis para
cada categoria, estão indicadas as áreas de atuação  - (1) Atenção às Pessoas com Aids e/ou
soropositivas (APA); (2) Informação, Educação e Comunicação (IEC); (3) Intervenção
Comportamental (IC); (4) Desenvolvimento Institucional (DI) - vinculadas aos mesmos. Outros
itens poderão ser financiados desde que observada a pertinência técnica e financeira dos mesmos.

Equipamentos
1. Aparelho de Fax -1-2-3-4
2. Aparelho de Som - 1-2-3-4
3. Aparelho Telefônico -1-2-3-4
4. Ar-condicionado - 1-2-3-4
5. Armários - 1-2-3-4
6. Bebedouro - 1-2-3-4
7. Cadeira de Rodas - 1
8. Cadeiras - 1-2-3-4
9. Cama -1
10. Colchão Hospitalar -1
11. Componentes de Informática (softwares) -1-2-3- 4
12. Estabilizador de Voltagem -1-2-3-4
13. Estantes  -1-2-3-4
14. Filmadora - 1-2-3-4 
15. Filtro de Linha -1-2-3-4
16. Flip Chart - 1-2-3-4
17. Fogão (semi-industrial e industrial) -1
18. Freezer - 1
19. Geladeira - 1
20. Gravador -1-2-3-4
21. Guarda-roupa - 1
22. Impressora - 1-2-3-4 
23. Máquina Calculadora - 1-2-3-4
24. Máquina de Lavar Roupa - 1
25. Máquina Fotográfica - 1-2-3-4
26. Materiais de Expediente -1-2-3-4
27. Mesa para Impressora -1-2-3-4
28. Mesa para Microcomputador - 1-2-3-4
29. Mesa para Refeição no Leito - 1
30. Mesa para Reunião - 1-2-3-4
31. Mesas de Escritório - 1-2-3-4
32. Microcomputador -1-2-3- 4
33. Passadeira de Roupas  (semi-industrial ou industrial)- 1
34. Projetor de Slides - 1-2-3-4
35. Quadro Magnetoplan -1-2-3-4
36. Retroprojetor - 1-2-3-4
37. Secadora de Roupa  (semi-industrial ou industrial)- 1
38. Tela para Projeção - 1-2-3-4
39. Televisor -1-2-3-4
40. Ventilador - 1-2-3-4
41. Videocassete - 1-2-3-4
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Material Instrucional
1. Adesivos - 1-2-3-4
2. Álbum Seriado - 1-2-3-4
3. Cartazes - 1-2-3-4
4. Cartilhas - 2-3
5. Cartilhas Instrucionais - 1-2-3-4
6. Módulos (Folderes) - 1-2-3-4
7. Produção de Vídeos  ( - 40') - 2-3
8. Revistas - 2-3
9. Slides - 1-2-3-4

Outros Suprimentos
1. Gêneros Alimentícios - 1 
2. Vale Transporte -1-3 

Serviços de Consultores
1. Administração do Projeto
 Coordenador ou Supervisor
 Assistente de Coordenação
2. Consultores
             Agentes de Saúde
             Agentes Multiplicadores
3. Consultoria Pontual - 1-2-3-4

Treinamento
1. Ajuda de Custo/Deslocamento - 1-2-3-4
2. Apoio Logístico (local evento, pastas, lápis, transparências) - 1-2-3-4
3. Consultoria em Treinamento - 1-2-3-4
4. Diárias - 1-2-3-4
5. Hora-aula Ministrada - 1-2-3-4
6. Passagem - 1-2-3-4

IEC
1. Adesivos - 1-2-3-4
2. Cartazes - 1-2-3-4
3. Cinema - 2
4. Correios (específico para postagem de material de IEC objeto do projeto) - 2
5. Folderes - 1-2-3-4
6. Jornal - 2-3-4
7. Out Doors - 2
8. Rádio - 2
9. TV - 2
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ANEXO VI

FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  PPAARRAA  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  OONNGG
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST E AIDS
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM ONG

PROPOSTA DE PROJETO ONG

TÍTULO DO PROJETO:_____________________________________

1999
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COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST/AIDS
PROPOSTA DE PROJETO ONG

1. DADOS INSTITUCIONAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO:

REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ):

VÁLIDO ATÉ _______/_______/_________

ORÇAMENTO DA INSTITUIÇÃO PARA O ANO 2000: (R$)

RELAÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (relacionar nomes das
instituições que apoiam financeiramente a entidade ou outras formas de captação de recursos
como doações, convênios, etc)

EQUIPE:   (1)  Número de voluntários:
                  (2) Número de pessoas remuneradas:

ENDEREÇO(Rua/Av.):

CIDADE:   ESTADO:    CEP:
TELEFONE: FAX:
E-MAIL:
HOMEPAGE:

2. DADOS DO PROJETO

TIPO DE PROJETO: [         ]  A - Atenção às Pessoas Vivendo com HIV/Aids (APA)

  [         ]  B - Informação/Educação/Comunicação (IEC)

           [         ]  C - Intervenção Comportamental (IC)

           [         ]  D - Desenvolvimento Institucional  (DI)

POPULAÇÃO-ALVO:
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS:
ÁREA GEOGRÁFICA ABRANGIDA:

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS DO PROJETO

VALOR TOTAL DO PROJETO:   R$

REPASSE SOLICITADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE:   R$

CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO:   R$
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4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS DA INSTITUIÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (aquele a quem o Estatuto da instituição
confere poderes para representá-la judicial e extrajudicialmente):

NOME COMPLETO:

NÚMERO CI/RG: CPF :

DESIGNAÇÃO DO CARGO:

ELEIÇÃO/NOMEAÇÃO REALIZADA EM  ____/____/ ____ MANDATO DE _____  ANOS,

COM INÍCIO EM _____/_____/______  E TÉRMINO EM  ____/____/_____

COORDENADOR DO PROJETO:

NOME COMPLETO:

NÚMERO CI/RG: CPF:

TELEFONE PARA CONTATO:

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO:

NOME COMPLETO:

NÚMERO CI/RG:   CPF:

TELEFONE PARA CONTATO:
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO

OBJETIVO GERAL DO PROJETO
O benefício mais amplo que o projeto pretende alcançar.

SUMÁRIO EXECUTIVO
Descrever, sucintamente, os objetivos, as atividades e os resultados esperados, incluindo o orçamento total. A
descrição do sumário não deve ultrapassar o espaço indicado nesta página.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO, DO PROBLEMA E DA POPULAÇÃO-ALVO
Todo projeto deve responder, em termos gerais, à pergunta: Por que executar o projeto? Ao se apresentar as
razões, devem ser destacados os seguintes pontos: (i) problema que o projeto se propõe a solucionar ou minorar, e
(ii) relevância do projeto em relação ao problema identificado. Deve-se definir: (a) área geográfica em que o projeto
está inserido, (b) as características da sua população (especificidades demográficas, sociais, econômicas e
culturais), incluindo a situação epidemiológica das DST/aids, (c)  e a população-alvo que o projeto visa alcançar.
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ANTECEDENTES DO PROJETO
Descrever as iniciativas anteriores da instituição proponente com relação à população-alvo.

INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Descrever o processo que permitirá a integração da instituição com o SUS: estratégia(s) de formalização e o
envolvimento dos diferentes setores.

DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Apresentar um breve histórico da instituição. Incluir áreas de atuação e experiência prévia na área de
HIV/DST/aids.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar os objetivos específicos e os resultados esperados para cada um deles.

Nº  do
Objetivo

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
Detalhar as atividades, indicando o objetivo específico ao qual está vinculada (primeira coluna), a ordem de
implementação  das atividades (número) e os meses referentes à execução de cada uma (período). Considerar para
o preenchimento do período de execução o número de meses necessários para execução do projeto (de 1 a 12).

Nº  do
Objetivo

Específico

ATIVIDADES
    Nº  da
                                         DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Atividade

PERÍODO DE
EXECUÇÃO
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 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Para cada atividade, descrever os indicadores de avaliação de processo e de intervenção, assim como os meios de
verificação das informações (onde e como serão coletadas e analisadas).

I   N   D   I   C   A D   O   R   E   S MEIOS
Nº do

Objetivo
Específico

Nº da
Atividade         DE PROCESSO DE INTERVENÇÃO

DE
VERIFICAÇÃO
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ORÇAMENTO
Para cada atividade, identificar o número do objetivo a que se refere, os insumos e os custos previstos. Na última coluna (TOTAL) é necessário indicar o valor referente
ao somatório do repasse solicitado ao Ministério da Saúde e a contrapartida da instituição para cada atividade descrita. Adicionar folhas suplementares, se necessário.

Nº do
Objetivo

Específico

Nº da
Atividade

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DAS ATIVIDADES

INSUMOS REPASSE SOLICITADO
AO MS

CONTRAPARTIDA DA
INSTITUIÇÃO

TOTAL

TOTAL GERAL (R$)
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PPeeddrroo  CChheeqquueerr

CCoooorrddeennaaççããoo  NNaacciioonnaall  ddee  DDSSTT  ee  AAiiddss

EEuucclliiddeess  AAyyrreess  ddee  CCaassttiillhhoo

CCoooorrddeennaaddoorr  SSuubbssttii ttuuttoo

EEllaabboorraaççããoo  ddoo  ddooccuummeennttoo::

Jane Galvão, Assessora Responsável pela Unidade Técnica de Articulação com ONG/CN-DST/AIDS

Coordenação dos trabalhos:

Vera Menezes - Unidade Técnica de Articulação com ONG/CN-DST/AIDS

Lília Rossi - Unidade Técnica de Articulação com ONG/CN-DST/AIDS

Secretaria:

Carlos Alberto Soares

Grupo de trabalho (em ordem alfabética):

Alexandre Grangeiro - Assessoria de Planejamento e Avaliação/CN-DST/AIDS

Carlos Passarelli - Unidade Técnica de Prevenção/ CN-DST/AIDS

Cristina Castello Branco - Unidade Técnica de Treinamento/ CN-DST/AIDS

Denise Doneda - Unidade Técnica de Drogas/ CN-DST/AIDS

Liliana P. Ribeiro - Unidade Técnica de Prevenção/ CN-DST/AIDS

Marco Antônio Vitória - Unidade Técnica de Assistência/ CN-DST/AIDS

Maria do Carmo Gomes - Unidade Técnica de Laboratório/ CN-DST/AIDS

Mauro Henrique Siqueira - Assessoria de Comunicação/ CN-DST/AIDS

Raldo Bonifácio -  Rede de Direitos Humanos e Saúde Mental em HIV/Aids/ CN-DST/AIDS

Renalva P. de Miranda - Gerência Administrativa e Financeira/ CN-DST/AIDS

Rosemeire Munhoz - Unidade Técnica de Prevenção/ CN-DST/AIDS

Suely Borges - Unidade Técnica de Drogas/ CN-DST/AIDS

Editoração:

Ermenegyldo Munhoz Junior

Revisão:

Mara Pamplona

Diagramação e capa:

João Mário Pereira d´Almeida
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