ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE-CES[RS

RESOLUÇÃO CES/RS N° 06/2013
O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul- CES/RS, em sua
reunião Plenária Ordinária realizada em 05 de dezembro de 2013 e no uso de suas
competências e as atribuições conferidas pelas Leis Federais N° 8.080 de 19 de Setembro de
1990 e 8.142 de 28 de Dezembro de 1990 e pela Lei Estadual N° 10.097 de 31 de Janeiro de
1994, e
Considerando que Comissão de DST/AIDS em reunião ordinária, realizadas no ano de
2013, examinou a Programação Anual de Metas (PAM) executada no ano de 2012, que utiliza
recursos da Política Nacional de Incentivo Fundo a Fundo e decidiu por sugerir ao Conselho
Estadual de Saúde por sua não aprovação;
Considerando ainda, que a PAM de 2012 foi monitorado, por essa Comissão, somente
no ano de 2013, não tendo acompanhamento nos semestres de 2012, quando se verificou o
não cumprimento integral ou parcial, das seguintes metas:
•

Meta 1: Em 2012, realizar 06 ações de prevenção às DST/Aids direcionadas para a
população do Estado RS (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 2: No ano de 2012, qualificar em 100% o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas
(SPE), desenvolvido no âmbito das 19 CRS (realizada parcialmente conforme
documento anexo);

•

Meta 3: Em 2012, implantar o Plano Estadual de Enfrentamento da Feminização da
Epidemia da Aids e outras DST nos 44 municípios que fazem parte da Política de
Incentivo no RS (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 4: Em 2012, proporcionar que 100% dos CTA/SAT estejam qualificados para
fomentar e/ou promover a ampliação do diagnóstico do HIV no RS (realizada
parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 5: Em 2012, disponibilizar 100% dos preservativos masculinos de acordo com o
Plano de necessidade estadual e pactuação na CIB, para o RS (realizada parcialmente
conforme documento anexo);

•

Meta 6: Em 2012, realizar o gerenciamento do processo de qualificação da rede de
serviços relacionados a Transmissão Vertical nas 19 CRS, de acordo com a linha de
cuidado materno infantil do RS (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 7: Em 2012, realizar 100% das ações conforme demanda da SC das DST/Aids
para fortalecimento e qualificação da rede de assistência especializada às Pessoas
Vivendo com HIV/Aids (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 8: Em 2012, implementar 100% das ações conforme demanda da Seção nas
áreas de prevenção e promoção, diagnóstico e assistência e gestão em DST/HIV/Aids
no Estado do RS (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 9: Em 2012, assessorar e monitorar de 100% dos municípios habilitados e os
municípios em fase de habilitação na Política de Incentivo às ações de HIV/Aids e
outras DST no Estado do RS (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 10: Em 2012, disponibilizar 100% da fórmula Láctea infantil de acordo com o
recurso financeiro repassado pelo MS para o suprimento das maternidades e serviços
de saúde cadastrados no estado, conforme pactuado pela CIB/RS (realizada
parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 11: Em 2012, implementar um processo de qualificação da vigilância
epidemiológica em Aids e outras DST realizada no âmbito das 07 macrorregiões de
saúde através do monitoramento da vigilância epidemiológica em Aids ( realizada
parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 12: Em 2012, disponibilizar recursos financeiros para projetos de Organizações
da Sociedade Civil na área de promoção, prevenção e proteção às DST/HIV/Aids no
Estado do RS, através de publicação de 03 (três) editais para financiamento de
projetos (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 13:Em 2012, apoiar a qualificação do controle social disponibilizando 100% das
solicitações de transporte para representantes da Sociedade Civil conforme Portaria n°
833/2011 (realizada parcialmente conforme documento anexo);

•

Meta 14: Em 2012, fortalecer o Controle Social para Fóruns e Redes estratégicos no
enfrentamento da epidemia de HIV/Aids, visando o apoio à sustentabilidade de OSC
do estado do RS, através de 01 estratégia (alcance 100%);

•

Meta 15: Em 2012, viabilizar estratégias de cuidado à PVI-IA através de 03 casas de
apoio ou outras modalidades de cuidado (centros de convivência, casas de passagem,
entre outros) (alcance 100%).

•

Considerando que reconhecemos o crescimento na execução das metas da PAM, ao
olharmos o histórico dessas, deparamos com o primeiro ano de uma execução com essa
efetividade. No entanto, salientamos que, mesmo com uma análise de execução do exercício
de 2012 da Programação Anual de Metas ter alcançado 83% (conforme documento anexo), as
ações não executadas contribuíram diretamente para o aumento de novos casos de aids, bem
como impactaram na resposta a epidemia, trazendo um prejuízo irreparável para a política de
aids do Estado;

Resolve:

Art.1° Não aprovar a execução da PAM no exercício de 2012.
-

Art. 2°- Que esta Resolução seja encaminhada ao Ministério Público Estadual- MPE,
Ministério Público Federal- MPF, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul- TCE,
Tribunal de Contas da União- TCU, Controladoria Geral da União- CGU, Ministério da
Saúde- MS, Ministério Públicos de Contas junto ao TCE, Conselho Nacional de Saúde- CNS,
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul- ALERGS,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e Governador do
Estado do Rio Grande do Sul;
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
-

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2013.

Paulo Humberto Gomes da Silva
Presidente do CES/RS
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Alcance a Meta: 50%. Ações principais: Ação 1, Ação 4, Ação 5 e Ação 6. Dentre estas, foram realizadas intragralmen
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a Ação 1 e a Ação
percentual.
SITUAÇÃO
DETALHAMENTO
AÇÃO
Realizadas 07 (sete) capacitações de apoiadores regionais
e municipais com enfoque na Transmissão Vertical do
HIV/Aids e Sífilis Congênita para profissionais da Atenção
Básica, coordenadores da DST/Aids, Saúde da Mulher,
Saúde da criança e AB nas 07 (sete) macrorregionais,
ção 1 Realizar campanha permanente de incluindo as 19 CRS.
Estes apoladores ficaram aptos a capacitar e apoiar na
prevenção e de incentivo ao diagnóstico,
100%
implantação da Testagem Rápida de Hív e Sífilis na Atenção
com temática variável de acordo com o
Básica dos municípios de sua região! macrorregião, com o
público-alvo em datas comemorativas;
suporte dos profissionais da coordenação estadual de AB,
DST/Aids, Saúde da Mulher.
Ainda, foram realizadas companhas específicas no
Carnaval, Dia Internacional da Mulher, Dia dos Namorados
e no 1° de dezembro.
-

Ação 2 Apoiar a realização de 1 (um)
A realização do Seminário foi uma demanda articulada com
Seminário, em parceria com a Política de
a Política da Saúde da População Negra. No entanto, o
Saúde da População Negra/DAS, com a
evento não ocorreu por que não houve continuidade na
temática “Vulnerabilidade das Comunidades articulação com esta política.
Quilombolas”;
Ação 3 Apoiar o Encontro anual de
A realização do Seminário foi uma demanda articulada com
Redução de Danos, a ser realizado pela
a Política da Redução de Danos, mas o evento não ocorreu
ESP, com o objetivo de monitorar, avaliar e por que não houve continuidade na articulação com esta
sistematizar experiências de atenção e
política.
educação em Redução de Danos;
Ação 4 Inserção da temática HlVfAids nas
ações dos Núcleos de Apoio à Atenção
Básica (NAAB) e Núcleos de Apoio à Saúde Ação não realizada em 2012. Não houve a articulação com
a Atenção Básica e a Saúde da Família.
da Família (NASF) visando a sua
-

0%

-

0%

-

0%

qualificação;
Ação 5 Realizar campanha para
intensificação e qualificação do pré-natal no
ãmbito da Rede Cegonha com enfoque na
Transmissão Vertical do HIV/Aids e Sífilis
Congênita;

Elaboração de projeto de implantação do TR na Atenção
Básica no âmbito da Rede Cegonha em parceria com
Atenção Básica. No projeto estavam previstos capacitações
nas 7 macrorregionais com enfoque na implantação do TR e
prevenção da transmissão vertical do HIV e Sifilis.

Ação 6 Elaborar em parceria com a
SUSEPE um Plano de enfrentamento ao
HIV/AIDS e outras DST no sistema

Não houve condições para executar a Ação devido a falta
de pessoal para conduzir as aticulações e realizas as
atividades.

-

-

100%

0%
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Alcance da Meta: 70%. Ações principais: Ação 1, Ação 2, Ação 5, Ação 6 e Ação 9. A não realização ou a
Meta.
objetivo
desta
o
prejudicou
Ações
parcial destas
SITUAÇÃO
DETAIJ-IAMENTO
AÇÃO
Ação 1 Aplicar um instrumento para
avaliação dos projetos municipais em
parceria com o Grupo Gestor Estadual;
-

Ação realizada em parceria com a Atenção
Básica/Estratégia de Saúde da Família e Grupo de Trabalho
Intersetorial do PSE através da aplicação do instrumento de
monitoramento e avaliação aos 65 municípios que aderiram
PSE e apresentado no ABRASCO.
ao

100%

Ação 2 Formalizar o GGE através de
Portaria;

Não foi formalizada devido ao processo que o GTI-E vem
construindo quanto à adesão dos representantes do
DASISES.
O texto da minuta da Portaria foi construido, mas falta a
definição dos respectivos representantes das politicas afins.

30%

Ação 3 Realizar duas capacitações para
os Grupos Gestores Municipais;

Foram realizadas 2 capacitações:
Uma capacitação para profissionais de Educação Fisica dos
municípios que aderiram à Semana da Saúde na Escola
visando orientações referentes à avaliação antropométrica;
Uma capacitação com três módulos para 100 profissionais
(da Saúde e da Educação) e Gestores dos municípios das
Macros Regionais Centro-Oeste e Metropolitana que não
possuem os Programa Saúde na Escola/PSE e Saúde e
Prevenção na Escola/SPE.
A proposta da Formação previa inicialmente a participação
de 200 profissionais, inclusive com inscrições prévias, mas
em função de alguns entraves burocráticos, a Formação
terminou sendo realizada com a metade do grupo que teve o
custeio das diárias pelos seus municípios.Quanto à parceria
com a Feminização Realizado um Seminário do PSE e SPE
em parceria com o município de Itaqui e municípios de
fronteira em resposta à epidemia do HIV/Aids e implantação
do plano de feminização para profissionais da
Saúde/Educação e Gestores no dia 28 de novembro/12 (o
financiamento do evento ficou ao encargo do município
sede).

100%

-

-

Não foi realizada, foi prevista outra ação que foi a Formação
para os profissionais da Saúde e da Educação
Ação 4 Organizar uma Mostra Estadual do Cabe salientar que outro fator que dificultou a ação foi o
SPE;
pouco envolvimento dos grupos gestores municipais (para
apresentarem suas experiências exitosas) não havendo o
retorno esperado, inviabilizando esta ação.
Ação 5 Realizar uma oficina de
Não foi realizado, visto que havia um edital previsto para a
sensibilização para o nível central da
infra-estrutura do evento necessária (hospedageme
Secretaria Estaduaí de Educação;
alimentação) não foi formalizado na SES/RS.
O incentivo ao protagonismo juvenil foi um dos princípios
Ação 6 Incentivar o protagonismo juvenil a norteadores das ações do GGE/SPE e do GTI-E/PSE. Esta
partir do SPE através da participação nos
ação aconteceu através de formações e assessorias
colegiados do SPE;
pontuais a vários municípios com Canoas, Osório, Caxias
do Sul, Itaqui, Santa Cruz e Lajeado.
-

0%

-

0%

-

100%

Ação 7 Incentivar a parceria com
entidades de representação de estudantes
para o protagonismo juvenil no
enfrentamento da epidemia de HIV/Aids;

Esta ação foi realizada, em parte, visto que houve uma
capaciatação para os profissionais da saúde e da Educação
que representam os municípios e as Coordenadorias de
Educação. Houve o comprometidmento destes profissionais
a realizar esta ação junto aos seus municípios.

50%

Ação 8 Produção de materiais educativos
e insumos para execução do SPE em nível
estadual;

GGE e GTI-E utilizou os materiais existentes enviados pelo
MS, conforme o recomendado.

100%

Ação 9
SPE.

A articulação entre PSE e SPE ocorreu ao longo do ano
com reuniões semanais para discussão de estratégias,
viagens e orientações do MS e ME aos municípios, contou,
também com a integração de outros programas como o RS
na Paz.

100%

-

-

-

Incentivar a articulação PSE e

t d Enfrentamento d
DST

nos.

i parte da PoHtca de IncetEy

Alcance da Meta: 70%. Embora a maioria das Ações tenham sido realizadas, a mais importantes delas, a Ação 1, não foi
realizada. Por isso, calcula-se este alcance para esta Meta.
AÇAO

DETALHAMENTO

1 SITUACAO

ção 1 Conclusão, produção e distribuição
do Plano Estadual de Enfrentamento à
Feminização da Epidemia da Aids e outras
DST;
-

Não realizado. A SC DSTI’AIDS está encaminhando estudo
para a realização de um plano integrado de enfrentamento a
Epidemia da Aids, onde será contemplado ações de
enfrentamento a feminização da Aids.

Realizado em todas reuniões da COGE e em todas as
visitas aos municípios e encontros/capacitações a
temática da Mulher da mulher esteve presente todos os
Ação 2 Fomentar a
espaços, especialmente no diz respeito ao cuidado com as
elaboração/implementação de planos
municipais de enfrentamento à feminização doenças sexualmente transmissíveis e com o enfrentamento
da epidemia de HlVIAids nos 44 municípios às violências, desenvolvemos e divulgamos o Projeto:
Preservativo Feminino: Dinâmica de distribuição e
habilitados na política de incentivo;
repercussões no enfrentamento a Epidemia da feminização
da Aids.

0%

-

Realizado em Cachoeira do Sul para os municípios da
8CRS no dia 02 de Março, o encontro de Mulheres com a
exibição do documentário Positivas.
Realizado em Parceria com o Município de Canoase ,MS o 1
Ação 3 Realizar um Seminário com o
Seminário Regional de Enfrentamento a Feminização da
exitosas
experiências
apresentar
objetivo de
AIDS (26 de novembro/12).
no enfrentamento da feminização da
Realizado no município de Itaqui no dia 28 de novembro de
epidemia;
2012 em parceria com o município sede(finaciamento do
evento) e com a presença dos municípios de fronteira e do
Programa de Saúde do Escolar.

100%

-

Com a participação do GT desenvolvemos ações de
enfrentamento a Epidemia da Feminização e o
Ação 4 Realizar articulação entre setores Enfrentamento à violência, com as Secretaria Estadual de
governamentais e não-governamentais para Política de Mulheres, Secretaria Estadual de Educação,
apoio ao Plano de Enfrentamento 2
Ministério da Saúde, Secretarias Municipais e com o
Feminização da Epidemia;
Grupo Gestor da Rede Cegonha Saúde do Idoso e
Atenção Básica.
Realizada a reprodução do documentário Positivas e
distribuido a todos os municípios com PAM.
Ação 5 Desenvolver uma ação visando o Realizou-se encontro em Cachoeira do Sul, onde
fortalecimento das mulheres vivendo com
convidamos a representante da Mulheres Posithivas (Maria
HIV/Aids com enfoque no controle social;
Medianeira) para uma fala, após a exibição do
documentário.

100%

-

100%

,

,

-

Ação 6 Produção e distribuição de material
Ação não desenvolvida em 2012 por falta de condições
informativo para individuos e famílias
(recursos humanos) para realizar as atividades necessárias.
beneficiadas pelos programas/projetos da
Política de Assistência Social.

100%

-

—--

Meta 4: Em Z rop 1ónar 1Os.
HIV no RS
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Alcance da Meta: 90%. Ações principais: Ação 1, Ação 3 e Ação 4.
AÇÃO

DETALHAMENTO

Ampliação através de capacitações em testagem rápida de
HIV e Slfilis para os profissionais de CTAISAT/ SAE com
demais serviços da rede de atenção.
Ação 1 Promover a ampliação da testagem Incentivo as ações de mobilização de testagem rápida de
rápida para o HIV conforme preconizado na Hiv e Sífilis “Fique Sabendo” alusivas ao Dia Mundial de
Luta Contra a Aids, com adesão dos municípios de ljuí,
Portaria 151/09;
Bento Gonçatves, Vacaria, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do
Sul, Uruguaina, Santana do Livramento, Erechim e São
Leopoldo e Porto Alegre (articulação direta com o MS).

SITUAÇÃO

-

100%

Ação 2 Monitorar a cobertura de testagem
Ação desenvolvida em 2012 em conjunto com as demais
para o HIV realizado no estado conforme
ações voltadas a intensificaçao do diagnostico.
PPI
(1
7/1
.000
habitantes);
pactuaçao da

70%

Elaborado instrumento para monitorar a assistência
prestada prioritariamente as gestantes no âmbito da Rede
Ação 3 Elaborar e aplicar um instrumento Cegonha. Este instrumento consiste em um relatório mensal
para monitorar a prevenção e assistência na onde constam informações referentes ao número de
gestantes testadas para sífilis e HIV. parceiros testados,
atenção básica em saúde;
tratamento realizado, encaminhamentos e vigilância
epidemiológica.

100%

-

.

.

-

.

...

-

Ação 4 Promover a ampliação do
diagnóstico de HIV na atenção básica em
saúde.
-

A estratégia utilizada foi a capacitação de Apoiadores
regionais, municipais e locais para implantação de testagem
rápida para Sífilis e HIV nas Unidades Básicas de Saúde,
equipes indígenas e de saúde prisional dos 95 municípios
com casos notificados de Sífilis Congênita em 2011 e 2012.
Foram capacitados 91 dos 95 municípios prioritários, sendo
que além destes 87 foram capacitados pelas CRS, através
de seus apoiadores regionais. totalizando 182 municípios
distribuídos nas sete macrorregiões.
Toda esta rede de profissionais capacitados servirá para
apoiar e sustentar o processo de capacitação de novos
executores dos Testes Rápido em todo o estado, de forma
que todas as UBS estejam aptas a executar os TR na rede
de atenção básica.
Como parte do planejamento necessário para que os
municípios efetivamente implantem o TR na rede básica foi
solicitado a elaboração de um Plano de Trabalho que
contemple as ações desenvolvidas a nível local, a
programação das capacitações de executores,
possibilitando o desenho da rede de serviços de forma
articulada na perspectiva da linha de cuidado das pessoas
vivendo com HIV/Aids.

100%

Alcance da Meta: 90%. A Ação 2 não era prioritária.

Ação 1 Adquirir e distribuir preservativos
masculinos conforme pactuação da CIB e
plano de necessidades;
-

Ação 2 Pactuar e adquirir na CIB a
aquisição de preservativos femininos e gel
lubrificante;
Ação 3- Aprovar nova pactuação na CIB
oara preservativos masculinos;
Ação 4 Aprimorar a logística de
distribuição de insumos de prevenção
-

-

Mta

SITUAÇÃO

DETALHAMENTO

AÇÃO

O12, iàaftzar o

Disponibilizado 100%.
Não foi adquirido por ter estoque suficiente para suprir a
demanda do ano. No primeiro semestre foram dispensado
16.871.549 de 52mm e 574.480 de 49 mm, no segundo
semestre 12.927,869 de 52 mm e 385.752 de 49 mm.

100%

Realizada pactuação na CIB, Resolução 21 3/1 2, de 17 de
maio de 2012, aberto processo para aquisição.

50%

Realizada pactuação na CIB, Resolução 21 3/12 CIB, de 17
de maio de 2012.

100%
100%

IA Ação foi realizada de acordo com a demanda.

dequaftflcaçda rede de

relacIonados a

Transn Vertkal nas ¶9de acrdoom a linha de cuidado materno InfatII______
Alcance da Meta: 90%. Esta Meta teve todas as suas Ações prioritárias realizadas com êxito.

AÇAO

1J
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SITUAÇÃO

Ação 1 Fortalecer a articulação com a
Política de Saúde da Mulher para o
desenvolvimento das ações e controle da
Transmissão vertical conforme a linha de
cuidado matemo infantil;

Iniciada articulação com as demais políticas do DAS.
prioritariamente Atenção Básica e Saúde da Mulher a partir
da portaria que institui a Rede Cegonha.
Ainda, realizaram-se articulações junto às Macrorregionais,
no GT da Atenção Básica e no CDSEMS.

100%

Ação 2 Realização de análise sobre
fatores que influem na adesão do teste
rápido e VDRL nas maternidades;

Reestruturado o processo de avaliação e monitoramento da
adesão e cobertura da testagem rápida de HIV e VDRL nas
maternidades com proposição de retorno aos serviços dos
dados analisados,

100%

As maternidades foram incluidas no processo de
capacitação e atualização da testagem rápida e redução da
Transmissão Vertical com os demais serviços da rede
municipal e regional.

100%

Ampliação através de capacitações em testagem rápida de
HIV e Sifihis para os profissionais de CTAISAT! SAE com
demais serviços da rede de atenção.

100%

-

-

Ação 3- Requalificar 100% das
maternidades do estado para utilização do
Teste Rápido anti HIV de triagem, com
conseqüente administração de medidas
profiláticas intra-hospitalares para
transmissão vertical;
Ação 4 Qualificar para a realização do
Teste Rápido Diagnóstico do HIV os
CTA,SAT, SAE e serviços estratégicos, dos
municípios com Política de Incentivo e
prioritários;
-

A estratégia utilizada foi a capacitação de Apoiadores
regionais, municipais e locais para implantação de testagem
rápida para Sífilis e HIV nas Unidades Básicas de Saúde,
equipes indigenas e de saúde prisional dos 95 municípios
com casos notificados de Sífilis Congênita em 2011 e 2012.
Ações conjuntas com a Fundação de Apoio Sócio-educativo
FASE estão sendo pensadas no que tange a ampliação do
acesso ao diagnóstico do 1-11V e sífilis através do teste
rápido para a população de jovens menores de 18 anos.
Os 95 municípios prioritários foram capacitados, sendo que
além destes 87 foram capacitados pelas CRS, através de
Ação 5 Gerenciar em parceria com a
seus apoiadores regionais, totalizando 182 municípios
Coordenação
Mulher
e
da
Política de Saúde
Estadual de Estratégia de Saúde da Família distribuídos nas sete macrorregiões.
Toda esta rede de profissionais capacitados servirá para
o processo de qualificação de UBS do RS
apoiar e sustentar o processo de capacitação de novos
em TRD HIV e TR detecção da Sífilis,
executores dos Testes Rápido em todo o estado, de forma
conforme preconizado na rede cegonha;
que todas as UBS estejam aptas a executar os TR na rede
de atenção básica.
Como parte do planejamento necessário para que os
municípios efetivamente implantem o TR na rede básica foi
solicitado a elaboração de um Plano de Trabalho que
contemple as ações desenvolvidas a nível local, a
programação das capacitações de executores,
possibilitando o desenho da rede de serviços de forma
articulada na perspectiva da linha de cuidado das pessoas
vivendo com HIV/Aids.

100%

Ação 6 Elaboração, confecção e
distribuição de material instrucional voltado
a subsidiar o processo de implantação do
TRD para HIV e detecção da sífilis
conforme preconizado na rede cegonha;

Foi disponibilizado material didático impresso e em CD nas
capacitações.
Material contendo orientações técnicas voltadas aos
profissionais da rede básica e das maternidades está em
fase de construção.

70%

Ação 7 Gerenciar o processo de logística
do TRD HIV e TR detecção da sífilis para
implantação conforme preconizado na rede
cegonha;

O processo de logística esta monitorado e aprimorado tendo
em vista as adequações que se fazem necessárias para
manter a disponibiliade do insumo e garantir a qualidade do
armazenamento e transporte dentro das condições
preconizadas pelo MS.

100%

Ação 8 Implementar as ações do Comitê
Estadual de Estudo de Casos de Sífilis
Congênita previstas no decreto estadual n°
45.294 de 29 de outubro de 2007;

No primeiro momento foi necessário articular internamente
entre as Políticas do DAS para elaboração das Estratégias
para enfrentamento da Sífilis Congênita e da Transmissão
Vertical do HIV no estado do Rio Grande do Sul. As
reuniões do Comitê estão previstas 2013.

50%

-

-

-

-

Ação 9 Apoiar a qualificação permanente
das equipes de visitadores do FIM, com
ênfase no cuidado materno infantil.
-

Articulação com PIM e as demais políticas do DAS, no
âmbito da Rede Cegonha
1
j

7aflzari9O%das açecoforme de anda da
DjAids para fortalecimento e,,
qualiflda rede de assistôncia especializada às Pessoas Vivendo com HIVIAIdS
Alcance da Meta: 60%. Dentra as Ações prioritárias, a Ação 1, Ação 2, Ação 5 e Ação 6 não foram realizadas ou foram
realizadas parcialmente, comprometendo o alcance desta Meta.
AÇÃO
Ação 1 Promover um curso sobre
consenso terapêutico e co-morbidades para
profissionais de saúde que atendem nos
serviços de DST/Aids, organizado por
Macrorregionais;
Ação 2 Qualificar os SAE para se
constituírem enquanto serviços de
referência no cuidado de paciente coinfectados em TB/HIV;

DETALHAMENTO

SITUAÇÃO

-

Não foi realizado devido a falta de recursos humanos,
porém está previsto para o primeiro semestre de 2013.

0%

Ação realizada em parte. Em andamento a partir de
parcerias com outras políticas afins.

50%

-

Ação 3 Realizar um Seminário sobre
Profilaxia Pós e Pre Exposição (PEP e
PREP) ao HIV;
-

Ação 4 Reorganizar o fluxo da rede de
genotipagem com pactuação na CIB RS;
Ação 5 Realizar curso de manejo clínico
para DST/Aids voltado para equipes
multiprofissional dos municípios com
Política de Incentivo e prioritários;
Ação 6 Qualificar o Serviço de Atenção
Terapêutica do Hospital Sanatório Partenon
como referência estadual para capacitações
e manejo clinico de PVHA multirresistentes
e co-infectados;
Ação 7 Ampliar, habilitar e estruturar rede
de serviços de lipodistrofia e lipoatrofia
facial;
-

Ação não realizada em 2012.
Em 2013, com a integração de uma profissional
infectologista nos quadros da Seção DST/Aids, está em
andamento a articulação para a realização do evento.

0%

Foi realizada. Pactuação conforme Resolução 212/12.

100%

-

Ação não desenvolvida em 2012

0%

-

-

Ação 8 Qualificação para notificação em
casos de DST;
-

Ação 9 Realizar jornada de atualização
para profissionais de serviços com baixa
pontuação no Qualiaids;
-

Ação não desenvolvida em 2012

0%

Foi habilitado o geral de Caxias do Sul através da CIB
512/11 encaminhado credenciamento para ambulatório lipo
facial de Gravatai.
Devido a alta incidência de sífilis no estado, o foco das
Açoes em 2012, foram esta DST. Todas as capacitações
que ocorreram tiverem como um dos conteúdos obrigatórios
a Notificação de Sifilis, Sífilis em gestante e sífilis Congênita
no SINAN.
-

A Ação não foi realizada, porém em 2012 deu-se o início
para seu desenvolvimento em 2013.

Primeiro Semestre = Medicamentos DST: 100% demanda
atendida para os 4 medicamentos pactuados.
Medicamentos para lOs e ECs: 100% demanda atendida
para aciclovir, anfotericina B, azitromicina, claritromicina,
Ação 10- Distribuir para as UDM
clindamicina, fluconazol, ganciclovir injetável e comprimidos,
cadastradas os medicamentos para
genfibrozila, hidroxiureia, itraconazol, pravastatina e
Infecções Oportunistas (lO) e Efeitos
Colaterais (EC) para portadores de HIV/Aids cabergolina. Não foi distribuído ácido folínico, megestrol e
e medicamentos para DST, adquiridos pela loperamida. Motivo: não repasse da CPAF.
Coordenação da Política de Assistência
Segundo Semestre Medicamentos DST: 100%
Farmacêutica (CPAF) da SES;
demanda atendida para os 4 medicamentos pactuados.
Medicamentos para o lOs e ECs: 100% demanda atendida
para todos os medicamentos pactuados, exceto megestrol
comprimidos.

100%

100%

30%

-

-

-

-

80%

Foi reestruturado com abertura de duas novas UDM em
Vacaria e Sapiranga.
Devido a alta incidência de sífilis congênita no RS, a
SES!RS definiu como uma de suas prioridades a
implantação do teste rápido na Atenção Básica. Esta
proposta esta em consonância com a Rede Cegonhas do
MS. As ações realizadas pela seção estadual de DST/Aids.
Ação 12- Qualificação em abordagem
sindrômica da DST para os profissionais de no que se referem as DST, concentraram-se em atividades
de educação continuada para os municípios e alguns
saúde;
serviços no que se referem ao diagnóstico e tratamento de
sífilis na gestação,sifilis congênita e HIV nas gestantes com
o objetivo de reduzir a transmissão vertical da sífilis e do
HIV.

Ação 11 Reestruturar a Rede da UDM no
estado do RS;

7O

-

0%

Ação 13- Realizar uma oficina para
implementação da Rede Estadual de
Monitoramento Terapêutico da Infecção
pelo HIV (CD4 e Carga Viral) /reordenação
da rede de CD4 e Carga Viral;

Não foi efetuado, pois houve o processo de habilitação do
laboratório da faculdade de farmácia, mas foi feito um
levantamento da capacidade instalada X produção.

0%

Ação 14 Promover ações voltadas a
qualificação de atendimento das PVHA no
sistema prisional.

Ação não desenvolvida em 2012. Em 2013, esta em
andamento, atraves de articulaçao com SUSEPE.

0%

-

.

.

.

.

.

.

.

-

ê.4rna’dadà.$eça
das aØes c
diagrn5stfco o assistência 4DSTIHIVIAlds no Estado do RS

venção
1

-

Alcance da Meta: 70%. Mesmo tendo realizadas integral ou parcialmente boa parte das Ações, esta Meta teve seu
alcance comprometido devido á não realilzação da Ação 1 e da Ação 2, tidas como prioritárias.
AÇÃO
Ação 1 Revisar e atualizar a Política
Estadual de DST/Aids do RS, com posterior
apresentação e aprovação da mesma pelo
CES RS;
Ação 2 Discussão e elaboração da linha
de cuidado em HIV/Aids para o RS, com
posterior apresentação e aprovação da
mesma pelo CES RS;
Ação 3 Elaboração de mapa da rede
serviços de assistência em DST/HIV/Aids e
fluxos no RS conforme PDR;

DETALHAMENTO

SITUAÇÃO

-

Ação não desenvolvida em 2012 devido a falta de pessoal
para seu desenvolvimento.

0%

Ação não desenvolvida em 2012 devido a falta de pessoal
para seu desenvolvimento.

0%

Iniciou-se em 2012 e está em andamento.

50%

Foi adquirido 1.200 ml do PMMA 30% e 600 ml do PMMA de
10% e também microcanulas, anestésico bucal para
aplicações da PMMA.

100%

-

-

Ação 4 Adquirir insumos (Instrumentais,
reagentes e outros produtos);
-

Ação 5 Confeccionar os materiais
instrucionais solicitados para as ações de
Foram produzidos os Marcadores de página para SPE, além
prevenção, promoção, assistência e gestão
de outros específico para Campanhas.
conjunto
com
a
agência
publicitária
em
contratada pelo Estado;
Ação 6 Adquirir equipamentos e materiais
Não houve necessidade.
permanentes;
-

-

50%

100%

Ação 7 Adquirir materiais de expediente;

Foi adquirido por adiantamento conforme necessidade.

100%

Ação 8 Confeccionar bolsas, certificados,
banners e saias de mesa para Seminários,
Conferências e qualificações;

Ecobag, blocos, mochilas, painéis.

100%

-

-

Ação 9 Contratar serviços de terceiros
para pequenos consertos, reformas e
adaptações;
Ação 10- Contratação de pessoal e
gratificação de pessoal;
Ação 11 Qualificação de pessoal
(servidores do Estado);
-

-

Não houve necessidade
Houve contratação emergencial, cedências e designação de
estagiários curriculares.
IHouve a realização de Especialização de 02 (duas)
Iservidoras com o apoio da Coordenação Estadual

0%
100%
100%

Ação 12- Produção e impressão de livro
Ação não desenvolvida em 2012, pois não foi retomado o
relatando experiências no campo da Aids e
GT Aids e Religião.
Religião no RS;
Ação 13 Produção de material para
Ação não desenvolvida em 2012, pois está prevista no
prevenção positiva (para PVHA)
Projeto Estratégico a ser conveniado.
elaborado em parceria com as redes e
movimentos de PVHA;
Ação 14- Produção de material destinado a
Esta Ação foi planejada para ser implementada em conjunto
IEC com vistas à prevenção e adesão a
com a Política de Saúde da População Negra: mas não
tratamento das DST e HIV/Aids e coinfecções centros religiosos de matriz afro- houve a demanda.
brasileira;
Ação 15- Produção de material destinado a
Houve a produção folders, sacolas e outros materiais:
IEC com vistas à subsidiar as ações de
conforme demandas: Estes materiais foram disponibilizados
prevenção ao HIV/Aids e outras Dst
conforme demando.
executadas por instituições da sociedade
civil organizada;
Ação 16- Elaboração e produção de
material destinado a IEC com vistas à
subsidiar as ações de prevenção ao
Esta Ação foi planejada para ser executda em conjunto com
HlVlAids e outras DST realizadas em
a Política de Saúde Mental: porém não houve a demanda.
conjunto pelas Políticas de DST/Aids,
Saúde Mental e Saúde da Família no ãmbito
da SES RS;

0%

-

—

0%

0%

100%

0%

Ação 17 Elaboração e produção pelo
Centro de Referência em Redução de
Danos em parceria com a Seção de
Esta Ação foi planejada para ser executada em conjunto
Controle das DSTIAids e OSC de
publicação sobre experiências referentes à com a Política de Saúde Mental: porém não houve a
demanda:
redução de vulnerabilidade ao HIV/Aids e
outras DST, que tenham a redução de
danos como diretriz de trabalho na atenção
a pessoas que usam álcool e outras drogas;

0%

Ação 18- Implantar o Plano Estadual de
Enfrentamento da Epidemia da Aids e
outras DST entre Gays, HSH e Travestis,
fomentando o mesmo nos municípios;
Ação 19- Pagamento de diárias para
profissionais da SES e outras Secretarias
para supervisão, monitoramento e
qualificações: em eventos da temática
DST/HIV/Aids;
Ação 20 Adquirir passagens aéreas e
terrestres para profissionais de saúde
vinculados aos serviços que atuam na
temática das DSTIHIV/Aicjs no Estado do

Realizado conforme a demanda:

100%

Realizado conforme a demanda.

100%

Realizado conforme a demanda

100%

-

Conforme orientação da UNAIDS estamos em estudo para a
viabilização dos planos integrados no enfrentamento da
Aids.

-

RS;
Ação 21 Pagamento de auxilio
deslocamento para servidores da SES para
participarem de eventos no estado, fora do
estado e intemacionais;
Ação 22 Implantar o Comitê de
Mortalidade por AIDS no Estado do Rio
Grande do Sul;
Ação 23 Realizar uma Pesquisa de
Comportamento, Atitudes e Práticas (PCAP)
referente a epidemia de HIV/Aids e outras
DST no RS;
-

-

Ação não desenvolvida em 2012 por falta de recursos
humanos para conduzir as atividades.

0%

Ação não desenvolvida em 2012 por falta de recursos
humanos para conduzir as atividades.

0%

Realizada conforme a demanda. Porém, não foram
disponibilizadas as estadias devido a questões
administrativas relacionadas à modalidade de contratação
de serviços possível.

75%

-

Ação 24 Contratação de empresa para
realização dos diversos eventos;
-

Meta gj2Ot2 assessorar e monitorarde 100% dos ‘municipios hablllt dos e os rnlclptosi fase de
hNIItação na Poiltica de Incentivo às ações de HIVJAIds e outras DST o Estado RS
Alcance da Meta: 80%. As principais Ações foram realizadas com êxito, a saber, a Ação 2, Ação 3, Ação 4 e AÇãO 5.

AÇÃO

‘;

Ação 1 Supervisionar e monitorar, in loco e
via sistemas de informação, os serviços,
projetos e programas;
Ação 2 Disponibilizar curso de gestão em
política de DST/HIV/Aids para servidores
das CRS e Municípios com Política de
Incentivo e prioritários;
Ação 3 Repassar recursos financeiros aos
municípios habilitados conforme Resolução
179/10 CIB/RS (Osório, Santa Rosa,
Palmeira das Missões, Frederico
Westphalen e Lagoa Vermelha).
Ação 4 Monitorar os 11 municípios
prioritários que receberam incentivo em
2010 para implantação/implementação de
ações de prevenção e assistência ao
HIV/Aids;
Ação 5- Realizar o monitoramento da
execução financeira dos municípios
habilitados na Politica de Incentivo com
divulgaçao dos mesmos na pagina da SES
RS;
Ação 6 Fortalecimento das 19 CRS para
assessorar e monitorar os municípios que
não estão habilitados na política de
-

DETALHAMENTO
Ação realizada em parte de acordo com a disponibilidade de
agenda dos integrantes da Coordenação Estadual de
DST/Aids.

SITUAÇÃO
50%

-

Iniciaram-se as articulações com a ESP tendo em vista a
realização em 2013.

50°!

Ação realizada

100%

Ação realizada, conforme planejado.

100%

-

-

.

.

.

-

Está Ação teve início no ano de 2012, mas ainda não foi
concluida, faltando a divulgaçao na Pagina da SES/RS.

50/a

Para esta Ação, adotou-se a estratégia de fortalecer a
COGE/RS. Neste sentido, foram realizados 04 (quatro)
reuniões em 2012, com encaminhamentos de acordo com a
demanda.

100°!

.

-

.

.

.

ir 100% da Ôrmula,Láctea Infantil do acordo com.p rec urso flnanceh repassado
cadastrados no estado, confonne pactuado
maternidades o seMços

pelo MS para
)ela cÍB,Rs:

Alcance da Meta: 100%. A Ação 2 não era prioritária.
AÇÃO
Ação 1 Adquirir e disponibilizar a fórmula
lactea infantil para suprir as necessidades
das crianças expostas até 12 meses, para
cada maternidade e serviço de saúde
cadastrado no estado;

SITUAÇÃO

DETALHAMENTO

-

Ação 2: Desenvolver instrumento para
monitoramento do acompanhamento de
crianças expostas através do controle da
dispensação de fórmula láctea;

Foi distribuida a fórmula láctea:
Tipo 1 Total Distribuido 68.281
Tipo 2 Total Distribuido 49311
-

=

-

=

N de crianças: 6828
N° de crianças: 5479

100%

Ação não realizada.
Foram priorizadas ações referentes a análise cobertura de
testagem de I-IlV e sífilis, onde foi identificado a baixa
cobertura de testagem. Iniciado processo de alteração dos
relatórios advindos das maternidades com objetivo de
identificar os fatores que contribuiam para a cobertura a
baixo da meta pactuada (100%). Para qualificar o
acompanhamento das crianças expostas, as maternidades
foram incluidas nas capacitações realizadas com este
enfoque no ano de 2012.

0°!

u outras DST
eta ii: p...
realizada no &ibit das 07 macrorreglõos dead. através do monitoramento da vigilância epidemiológlca em
Alds
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.. ..
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Alcance da Meta: 90%. Não se atribui alcance total apenas pela realização parcial da Ação 4, embora ela não fosse
prioritária.

AÇÃQ

-

L

DETALHAMENTO

1

SITUAÇAO

1

Ação 1 Realizar Curso Básico de
Vigilância Epidemiolôgica em HIV/Aids para
Foi realizado o CBVE para as CRS e vigilâncias dos
as CRS e DAS, com vistas à qualificação
Municípios habilitados na Portaria 2313
quesito
ênfase
no
das notificações e
raça/cor;

100%

Ação 2 Divulgação na página da SES de
informações referentes a execução
financeira da Seção de Controle das
DST/Aids e dados epidemiológicos do RS;

Foi elaborado programa no google Docs mas será
implantado em 2013, e os dados epidemiológicos estão à
disposição na página da SES.

100%

Ação 3 Articulação com CEVS para a
melhoria e qualificação da vigilância
epidemiológica em HIV/Aids;

Ação realizada conforme planejado.

100%

-

-

-

Ação 4 Elaboração, publicação e
O Boletim Epidemiológico foi elaborado, mas está em fase
divulgação de Boletim Epidemiológico da
1
d
e conclusão para ser disponibilizado.
epidemia de HIV/Aids e outras DST no RS.
-

50%

MtZ En 20,12 disponibilizar recursos financeiros para projetos de Organlzaçés da Sociedade Civil na àrea
do promoção prevenção peãg às DSTIHIVÍAIds nostado de RS através de publicação de 03 ttrés) editais
para flnaacfaiento de projetos.’
Aicance da Meta: 90%. Não houve alcance total devido à dificuldade de realização da Ação 4.
DETALHAMENTO

AÇÃO

SITUAÇÃO

Ação 1 Constituir Grupo de Trabalho para
elaboração dos editais de concorrência
pública para projetos de OSC;

Ação realizada. Foi contituído o GT através da Portaria n°
202/2012

100%

Ação 2 Formalizar Comitê visando a
seleção pública de projetos;

Ação realizada

100%

Ação 3- Selecionar os projetos;

Ação realizada. Foram selecinados 35 Projetos de Ação
Comunitária, totalizando R$ 3.400.000,00 (três milhões e
quatrocentos mil reais)

100%

-

-

Em 2012 deu-se prosseguimento aos repasses conforme
Ação 4 Repassar os recursos destinados a cronograma de desenbolso dos convênios em execução.
Quanto aos novos projetos selecionados, não foi possível
parcerias com OSC;
novos repasses, uma vez que não havia novos convênios.
-

50%

Meta 13:Em22 apoiar a quaiif1caçãc do controlo social disponibilizando 100% das solicitações do transporte
CMI conforrne’PorrIa n 83312011.
para represontantes’iSociodade
0
Alcance da Meta: 90%. A não realização da Ação 2 não prejudicou o objetivo da Meta.

AÇÃO

•

Ação 1 Disponibilizar õnibus e passagens
aéreas conforme Portaria n° 833/2011
-

Ação 2 Desenvolver mecanismos de
qualificação da prestação de contas de
transporte viabilizado com recursos
disponibilizados pela SC DST/Aids;
-

DETALHAMENTO
Formam disponibilizadas todas as solicitações de
passagens feitas. Também foram pactuadas a condições
para a liberação das solicitações em reunião da Comissão
de DST/Aids do Conselho Estadual de Saúde, em fevereiro
de 2012.
Esta Ação ficou prejudicada em vista à decisão de
conveniar com o Fórum ONG Aids do RS a destinação e a
gestão dos recursos para passagens e transporte às OSC.

SITUAÇÃO

100%

0%

Meta 14 Ern2át fortalecerA Controle Social F6ruas e estratégicos no enfrentamentogepIdemia
‘‘°
ga
de HMAJds, tsando ô &o’Ioade de OSC estado do RS através de 01
Alcance da Meta: 100%. Todas as Ações para esta Meta foram realizadas com êxito.

AÇAO

DETALHAMENTO

1 SITUACAO

Ação 1 Estabelecer agenda de reuniões
com representações de fóruns, redes e
movimentos estratégicos no enfrentamento
da epidemia de HlVIAids no RS;
-

Ação 2 Definir agenda de atividades
estratégicas de sustentabilidade das OSC,
redes e movimentos estratégicos no
enfrentamento da epidemia de HIV/Aids no
-

RS;
Ação 3 Viabilizar junto à SES RS
mecanismos jurídico-legais que permitam a
implementação de estratégias visando o
apoio à sustentabilidade de OSC, redes e
movimentos.

Foi estabelecido o calendário das reuniões mensais com a
Coordenação do Fórum ONG Aids e com represententes
das Redes e Movimentos das PVHA.

100%

Em 2012 foi criado o Grupo de Trabalho Edital DST/Aids
2012, através da Portaria 202/2012, do Gabinete do
Secretrãrio. Este GT instituiu a política para o repasse de
recursos às organizações sociais na forma de Projetos
captados por edital e através do conveniamento de Projetos
de Ações Estratégicas, estabelecendo calendário até 2016.

100%

Através desta ação se viabilizou o GT instituido pela
Portaria 202/2012.

100%

-

03 casas de aoio ou outras modalidades
vlablllzar es téglas cuidado à PVHA at avés
de cuIdado (cents’nivôncíâ casas de pàsságem ntre óutros)
-

.

Alcance da Meta 100%. Todas as Ações para esta Meta foram realizadas com êxito
DETALHAMENTO
1 SITUAÇÃO
Em 2012 foi emitida a Nota Técnica n° 01/2012 DST/Aids,
que estabelece os fluxos para conveniamento de
Ação 1 Realizar mapeamento de
acomodações. Esta Nota Técnica foi encaminhada a todos
instituições com potencial a serem
100%
os municípios e CRS.
habilitadas como casas de apoio ou outras
O retorno indica instituições interessadas em Pelotas,
modalidades;
Uruguaiana, Passo Fundo, Santa Maria, São Gabriel, Porto
Alegre, Canoas, Gravatai e Alvorada.
Ação 2- Constituir Grupo de Trabalho para Foram aprovadas a Resolução 505/12 e a Resolução
100%
elaboração de proposta de resolução a ser 506/12 da CIB/RS, intituindo a Rede de Casas de Apoio do
RS e o Fórum das Casas de Apoio do RS.
encaminhada a CIB RS;
Em 2012 foram habilitadas 72 (setenta e duas) novas
acomodações e reorganizada a Proposta Estadual de
Ação 3- Repassar recursos conforme
100%
Financiamento de Casas de Apoio, totalizando 79 (setenta e
pactuado em CIB RS.
nove) acomodações.
Houve a pactuação na CIB/RS (Resolução 507/2012).
AÇÃO

-

Resumo da Execução:
Meta 1: Em 2012, realizar 06 ações de prevenção às DST/Aids direcionadas para a população do Estado
RS.
Meta 2: No ano de 2012, qualificar em 100% o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE),
desenvolvido no ãmbito das 19 CRS.
Meta 3: Em 2012, implantar o Plano Estadual de Enfrentamento da Feminização da Epidemia da Aids e
outras DST nos 44 municipios que fazem parte da Politica de Incentivo no RS.
Meta 4: Em 2012, proporcionar que 100% dos CTA/SAT estejam qualificados para fomentar e/ou
promover a ampliação do diagnóstico do HIV no RS.
Meta 5: Em 2012, disponibilizar 100% dos preservativos masculinos de acordo com o Plano de
necessidade estadual e pactuação na CIB, para o RS.
Meta 6: Em 2012, realizar o gerenciamento do processo de qualificação da rede de serviços relacionados
a Transmissão Vertical nas 19 CRS, de acordo com a linha de cuidado materno infantil do RS.
Meta 7: Em 2012, realizar 100% das ações conforme demanda da SC das DST/Aids para fortalecimento
e qualificação da rede de assistência especializada ás Pessoas Vivendo com HIV/Aids
Meta 8: Em 2012, implementar 100% das ações conforme demanda da Seção nas áreas de prevenção e
promoção, diagnóstico e assistência e gestão em DST/HIV/Aids no Estado do RS.
Meta 9: Em 2012, assessorar e monitorar de 100% dos municipios habilitados e os municípios em fase
de habilitação na Política de Incentivo ás ações de HIV/Aids e outras DST no Estado do RS.
Meta 10: Em 2012, disponibilizar 100% da fórmula Láctea infantil de acordo com o recurso financeiro
repassado pelo MS para o suprimento das maternidades e serviços de saúde cadastrados no estado,
conforme pactuado pela CIB/RS.
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Meta 11: Em 2012 implementar um processo de qualificação da vigilância epidemiolôgica em Aids e
outras DST realizada no âmbito das 07 macrorregiões de saúde através do monitoramento da vigilância
epidemiológica em Aids.
Meta 12: Em 2012, disponibilizar recursos financeiros para projetos de Organizações da Sociedade Civil
na área de promoção, prevenção e proteção ás DST/HIV/Aids no Estado do RS, através de publicação de
03 (três) editais para financiamento de projetos.
Meta 13: Em 2012, apoiar a qualificação do controle social disponibilizando 100% das solicitações de
transporte para representantes da Sociedade Civil conforme Portaria n 833/2011.
Meta 14: Em 2012, fortalecer o Controle Social para Fóruns e Redes estratégicos no enfrentamento da
epidemia de HIV/Aids, visando o apoio à sustentabilidade de OSC do estado do RS, através de 01
estratégia
Meta 15: Em 2012, viabilizar estratégias de cuidado à PVHA através de 03 casas de apoio ou outras
modalidades de cuidado (centros de convivência, casas de passagem, entre outros).
Média da Execução
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