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             INTRODUÇÃO    

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - Aids continua um fenômeno 

global, cuja dinamicidade do perfil epidemiológico da doença e os índices 

alarmantes de morbimortalidade fizeram da epidemia um grave problema 

de saúde pública mundial. 

 

No Brasil, a adoção de políticas pública de saúde voltadas à epidemia da 

AIDS aconteceu em paralelo à aprovação da nova Constituição Federal em 

1988 e, especificamente com a aprovação do SUS, com distribuição de 

medicamentos específicos para as doenças oportunistas e a zidovudina, 

mais conhecidas como AZT.  

 

Em Campinas, os primeiros casos diagnosticados foram em 1982. Em  

1990 foi criado o Ambulatório Municipal de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Aids (AMDA). 

O Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids 

(PMDST/Aids) foi instituído em 1993 e em 1994 foi implantado o Centro de 

Orientação e  Apoio Sorológico (COAS).  

 

Em 2002 foi criado o Centro de Referência - CR em DST/Aids, onde foram 

agregados o AMDA, o Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA 

(antigo COAS) e o Atendimento Domiciliar Terapêutico – ADT 

 

Contudo, além das ações destinadas ao controle da epidemia, o SUS conta 

com a propositura da oferta de um cuidado integral, que não se alcança 

com a atuação de um único serviço, mas da prestação de cuidados 

coordenados na rede de atenção à saúde - RAS.  

 

Portanto, na perspectiva da integralidade, do cuidado longitudinal, ressalta-

se a importância da UBS participar do cuidado às pessoas que vivem com 

HIV/Aids. 

 

           

                  JUSTIFICATIVA 

 

 A Aids hoje é considerada uma doença crônica e nossos desafios atuais 

são avançar na garantia de direitos e qualidade de vida para as pessoas 

que vivem com HIV/Aids 

Em Campinas, desde 1990 as pessoas vivendo com HIV/Aids, na sua 

grande maioria são atendidas  no CR, onde são tratadas e monitoradas, 

todas as demais doenças oportunistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (Brasil2010), o perfil da 

população que vive com HIV/Aids mudou significativamente nos últimos 

anos. No CR, há uma grande demanda de tratamentos clínicos, na maioria, 

desvinculadas da Aids. Por isso  o CR iniciou movimento de compartilhar as 

demandas clínicas não relacionadas à Aids, com as UBS. Uma 

considerável  mudança de paradigma, pois há 26 (vinte e seis) anos os 

pacientes são tratados exclusivamente no Ambulatório . 

               

                

            OBJETIVOS 

  

Descentralizar, de forma democrática e participativa, o tratamento de 

pessoas vivendo com HIV/Aids do CR, com  doenças ou demandas clínicas 

não relacionadas à HIV/Aids, para serem tratadas nas UBS.  

 

               

             AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 

Estamos em processo de reformulação do processo de trabalho do CR. 

Formamos o Colegiado Gestor , com representantes de todos as categorias 

profissionais e setores do Serviço, com intuito de discutir, elaborar, planejar, 

executar e avaliar as ações assistenciais do Serviço. Ao mesmo tempo 

foram formadas 05 (cinco) Equipes de Referência que, futuramente, 

referenciarão os Distritos de Saúde. Iniciamos aproximação com várias 

UBS. 

 

 

             RESULTADO 

 

 Descentralizamos coletas de exames de Carga Viral e CD4, para algumas 

UBS que estão compartilhando atenção ao usuário. 

 

Um exemplo de compartilhamento de atenção bem sucedido, de tratamento 

de Aids e TB, apesar dos desafios, é juntamente com a UBS São Quirino. 

Foi criado um Grupo no WatsApp onde  são trocadas informações sobre o 

usuário.  

Este processo é muito desafiador, porém  os profissionais mais envolvidos  

têm aprendido a compartilhar saberes. 

 

                 

             CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

Uma mudança de paradigmas que está contribuindo para um novo modelo 

de atenção do CR. 
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