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O UNICEF apoia os governos em todo o mundo para que todas as crianças e todos os 

adolescentes sejam protegidos da infecção pelo HIV e tenham acesso ao tratamento ade-

quado para viver livres da aids.

 

O Ministério da Saúde no Brasil, ao longo dos anos, tem implementado importantes po-

líticas e programas voltados para o enfrentamento da epidemia de HIV/aids no País, re-

sultando na estabilização de novos casos, e certo declínio em determinadas populações.

 

Por outro lado, as taxas de detecção de aids entre adolescentes de 15 a 19 anos do sexo 

masculino mais do que triplicaram entre 2006 e 2015. No mesmo período, a taxa de mor-

talidade por aids nesse grupo etário aumentou 62%. Esses dados apontam para a neces-

sidade de desenvolver estratégias específicas para essa população.

 

O documento “Viva Melhor Sabendo Jovem – Estratégias para o Enfrentamento da Epi-

demia de HIV/aids entre Adolescentes e Jovens” relata os resultados da implementação 

das intervenções apoiadas pelo UNICEF em capitais brasileiras entre 2013 e 2016. Também 

apresenta a sistematização das ações necessárias para o município estruturar sua rede de 

atenção voltada à prevenção combinada, à testagem, ao início e à retenção do tratamento.

 

Mais do que isso, as experiências aqui relatadas, mostram uma forma eficiente e hu-

manizada de enfrentar o HIV. Esperamos que elas inspirem e sirvam de referência de 

cuidado e tratamento à epidemia para muitos outros municípios brasileiros.

Bom trabalho!

Bom trabalho!

Florence Bauer
Representante do UNICEF no Brasil
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O HIV/aids no Brasil

Segundo o Boletim Epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde em 2016, nos últimos dez anos, a epidemia de 

HIV/aids no país se agravou entre adolescentes de 15 a 19 anos. De 2005 a 2016, o número de adolescentes do sexo mas-

culino infectados pelo vírus mais que triplicou, saltando de 2,4 para 6,9 casos por 100.000 habitantes.

Apesar de as mortes relacionadas à aids estarem em declínio em todas as demais faixas etárias, entre os adolescen-

tes, a taxa de mortalidade aumentou 62%, saindo de 0,3 mortes por 100.000 habitantes em 2006 para 0,8 mortes por 

100.000 habitantes no ano de 2016.

Os atuais dados do Brasil e do mundo mostram como é importante reforçar as estratégias de prevenção do HIV/

aids e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) entre adolescentes e jovens, especialmente em relação àqueles 

pertencentes a populações mais vulneráveis – homens que fazem sexo com homens (HSH), travestis, transexuais e 

pessoas que vendem sexo.

Dessa forma, o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/aids e das Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde tem intensificado a implementação de estratégias para enfrentar a epidemia de HIV/aids no país. 

Nesse contexto, o Programa de HIV/aids do UNICEF, baseado nos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

do Estatuto da Criança, do Adolescente e do Jovem, tem apoiado o Governo Brasileiro, visando obter melhores resulta-

dos nas políticas públicas relacionadas a este tema. 

O HIV/aids no Mundo

A cada hora, 
29 adolescentes 
entre 15 e 19 anos 
foram infectados 
por HIV em 2015

Por dia, mais de 
cem adolescentes 
morreram de AIDS 
no mesmo ano
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Atualmente, a estratégia mais relevante implementada pelo Ministério da Saúde no combate ao HIV/aids, principal-

mente entre adolescentes e jovens, é a Prevenção Combinada. A iniciativa reúne medidas preventivas baseadas em 

intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais (WHO, 2014), aplicadas em múltiplos níveis – individual, nas 

parcerias e em relacionamentos, comunitário e social – para atender as necessidades específicas de cada público e agir 

nas diferentes formas de transmissão do HIV (UNAIDS, 2009).

 

O que são intervenções biomédicas
São estratégias que visam reduzir o risco de exposição das pessoas ao HIV, utilizando-se de métodos preventivos clás-

sicos (como o uso de preservativos) e de antirretrovirais (medicamentos para combate ao HIV no organismo). 

Principais ações das intervenções biomédicas

Distribuição de preservativos 
masculinos e femininos, 
além de gel lubrificante

Ampliação da 
realização de testes 
para o HIV e outras IST

Tratamento para 
todas as pessoas

Profilaxia 
Pós-Exposição
(PEP)

Profilaxia 
Pré-Exposição
(PrEP)

Tratamento 
das IST

Marcos Legais

M
arcos Legais

Marco
s L
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ai
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Prevenções 
Combinadas

Po
pu

la
çõ

es-chave e prioritárias

Tratamento para 
todas as pessoas 

vivendo com 
HIV/aids

Testagem regular 
do HIV, outras 
IST e Hepatite 

Virais (HV)

Profilaxia  
Pós-Exposição

(PEP)

Profilaxia  
Pré-Exposição

(PrEP)

Uso do 
Preservativo 
masculino/ 

feminino e gel 
lubrificante

Prevenção 
da Transmissão 

Vertical

Imunização

Redução
de danos

Testar 
pessoas com 

IST e HV

Mandala Prevenção Combinada – 
Departamento de IST, HIV/aids 
e Hepatites Virais 



9

O que são intervenções comportamentais
São estratégias que ajudam a promover informações sobre o HIV/aids para que as pessoas percebam o risco a que estão 

expostas. O objetivo é reduzir o número de infecções, incentivando os indivíduos e suas comunidades ou grupos sociais 

a efetuarem mudanças de comportamento.

Principais ações das intervenções comportamentais

Incentivo ao uso de 
preservativos masculinos 
e femininos

Aconselhamento sobre 
HIV/ aids e outras IST

Incentivo à realização do 
teste para detecção do HIV

Promoção da adesão às 
intervenções biométrica

Vinculação e retenção 
dos pacientes aos 
serviços de saúde

Redução de danos para 
pessoas que fazem uso 
abusivo de álcool 
e outras drogas

Estratégias de 
comunicação e 
educação entre pares

Campanhas de prevenção 
do HIV e outras IST
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A primeira agenda global para o desenvolvimento sustentável foi firmada em 2015 com a elaboração dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)1 e o convite para que todas as nações – desenvolvidas e em desenvolvimento – ajam 

de acordo com esses objetivos. Entre esses objetivos, o número três diz respeito à Saúde e Bem-Estar e tem como uma de 

suas metas acabar, até 2030, com a epidemia de aids, entre outras doenças, como tuberculose, malária e hepatite. 

Nesse sentido, os municípios assumem um papel de grande responsabilidade para combater a epidemia de HIV/aids, pois se 

encontram em posição privilegiada para liderar ações que acelerem a resposta ao HIV e, com isso, atingir as metas 90-90-90 até 

2020, que consistem em garantir que: 90% das pessoas que vivem com HIV saibam que têm o vírus, 90% das que são diagnostica-

das com HIV e que recebam o tratamento e 90% de quem está em tratamento antirretroviral tenham carga viral indetectável.

Modelos matemáticos sugerem que alcançar essas metas em 2020 permitirá ao mundo colocar fim à epidemia de 

AIDS até 2030, o que irá gerar grandes benefícios para a saúde e a economia mundiais. Ao atingir a meta tríplice, pelo 

menos 73% de todas as pessoas vivendo com HIV no planeta alcançarão supressão viral – um número dois a três vezes 

maior do que as atuais estimativas. Além disso, os novos casos de infecção por HIV seria 89% menor em 2030 do que 

em 2010, e a quantidade global de mortes relacionadas à AIDS seria 81% menor.

Porém, para chegar a esses patamares, é necessário acelerar o ritmo de resposta à epidemia de HIV/AIDS por meio 

de estratégias eficientes, sobretudo que estejam baseadas nos princípios dos direitos humanos, voltadas aos grupos de 

pessoas mais vulneráveis. Caso nada seja feito, teremos uma ameaça ainda mais séria para a saúde e o bem-estar da po-

pulação mundial, exigindo recursos substanciais para lidar com uma possível epidemia fora de controle. 

1 www.agenda2030.com.br

Diagnosticados Em tratamento Com supressão viral

90% 90% 90%



3. IMPORTÂNCIA 
DO DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO E DO 
TRATAMENTO
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Segundo estimativas globais publicadas em 2016 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 40% das pessoas que têm 

o vírus HIV não foram diagnosticadas. Isso impede que as pessoas sejam tratadas no estado inicial da infecção, resul-

tando em uma série de complicações de saúde para o indivíduo e para a comunidade. Ter conhecimento de seu estado 

sorológico permite ao paciente iniciar o quanto antes o tratamento antirretroviral, o que evita o desenvolvimento da 

aids e consequentemente doenças oportunistas. 

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV 2 , lançado em 2013 

pelo Ministério da Saúde, o tratamento antirretroviral é recomendado independentemente do número de células CD4 

do indivíduo (células mais frequentemente infectadas pelo HIV). Ele ajuda na diminuição da carga viral ou sua manu-

tenção em nível indetectável, e melhora a expectativa e a qualidade de vida do paciente. Também é uma das formas 

mais eficazes de evitar novas infecções, já que a carga viral indetectável reduz em até 96% a chance de transmissão do 

HIV por via sexual. 3 

 

2  http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2013/55308/protocolofinal_31_7_2015_pdf_31327.pdf
3  UNAIDS. The Gap Report. Genebra: UNAIDS, 2014

CV inferior a 
1.000 cópias por mL

CARGA VIRAL 
INDETECTÁVEL

1. Estabilização do 
Sistema Imunológico

2. Não Adoecimento (aids)

3. Integração Social–  
Participação Ativa na Vida: 
Escola, Trabalho  
e Comunidade

BENEFÍCIOS 
PESSOAIS

4. Interrupção 
da Cadeia de 
Transmissão do HIV

5. Eliminação da 
Epidemia de HIV

BENEFÍCIOS 
COLETIVOS
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A fim de contribuir para acelerar a resposta à epidemia de HIV/aids e outras IST no Brasil, o UNICEF iniciou, no ano de 

2013, em Fortaleza (CE), o projeto piloto “Fique Sabendo Jovem”. O projeto tinha como público principal adolescentes 

e jovens entre 15 a 24 anos, principalmente aqueles em maior vulnerabilidade – homens que fazem sexo com homens 

(HSH), travestis, transexuais e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A implementação se deu em 

parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, ONGs e Redes de Adolescentes e Jovens. 

Após dois anos de sólidos resultados, a iniciativa seguiu para Porto Alegre (RS) em 2015 e, posteriormente, 

foi implementada em São Paulo (SP), Recife (PE), Belém (PA) e Manaus (AM), sendo agora conhecida como “Viva 

Melhor Sabendo Jovem” (VMSJ).

Para alcançar os objetivos do projeto, é necessário que a rede de atenção à saúde do município esteja preparada 

para atender, principalmente, populações mais vulneráveis. Os serviços oferecidos precisam ser inovadores, seguros, 

acessíveis, equitativos e livres de estigmas e discriminação. Também é fundamental que haja engajamento da socie-

dade civil no processo de desenvolvimento das estratégias e ações locais para que os serviços oferecidos atendam às 

Manaus

Belém

Fortaleza

Recife

São Paulo

Porto Alegre

Municípios de implementação do 
Viva Melhor Sabendo Jovem, 2013 – 2016
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necessidades específicas da comunidade.

A fim de implementar o VMSJ nos municípios, foi necessário conduzir as se-

guintes ações estruturantes: gestão intersetorial, identificação de hotspots, ciclos 

de capacitação, acesso às populações-chave nas intervenções comunitárias, par-

ticipação dos adolescentes e jovens, promoção da saúde sexual e reprodutiva nas 

escolas e intervenções em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

Objetivos 
específicos 
do projeto

Aumentar as ações 
de testagem e 
diagnóstico do HIV e 
outras IST e vincular os 
casos diagnosticados 
ao tratamento

Manter o tratamento 
continuado dos 
casos de HIV e tratar 
adequadamente os 
casos de sífilis

Implementar ações de 
Prevenção Combinada 
para diminuir 
novas infecções 
de HIV e outras IST

Locais de sociabilidade, tais como boates, casas noturnas, saunas e praças, fo-

ram identificados e eleitos como estratégicos para a realização das ações educati-

vas de prevenção e testagem para o HIV e outras IST.

Estratégia

Capacitações e
Fortalecimento 

Institucional

Intervenções
Comunitárias

Participação de
Adolescentes e

Jovens
Retenção 
ao TARV

Monitoramento
Avaliação e Vigilância

Epidemiológica

Vínculo aos serviços
de saúde
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4.1 Gestão Intersetorial 

Um Comitê Intersetorial foi organizado pela Secretaria Municipal de Fortaleza, em 2014, com o objetivo de acompanhar 

a implementação do VMSJ na cidade.

O grupo é formado por representantes governamentais das áreas da saúde, educação e proteção social, além de 

membros de ONGs envolvidas com a prevenção do HIV/aids, Universidades e redes de apoio, como a Rede de Adoles-

centes e Jovens Vivendo com HIV/aids (RNAJVHA) e a Rede CUCA .4

O objetivo do Comitê é realizar reuniões periódicas para planejar e avaliar as ações de prevenção e testagem realiza-

das junto às populações mais vulneráveis. Esse processo participativo envolvendo diferentes perspectivas permite uma 

visão bastante clara dos avanços e dos desafios que ainda precisam ser superados para o pleno alcance dos resultados 

pretendidos pelo projeto. 

 

4  A Rede Cuca é uma rede de proteção social e oportunidades formada por três Centros Urbanos 
de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) mantidos pela Prefeitura de Fortaleza.
 juventude.fortaleza.ce.gov.br/rede-cuca

Reunião do grupo gestor, 
Fortaleza 2014

UN
IC

EF
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4.2 Identificação dos hotspots5 

Em todos os municípios onde o VMSJ foi implementado, as Secretarias Municipais de Saúde, em parceria com ONGs e 

as Redes de Adolescentes e Jovens, realizaram um mapeamento dos principais pontos com alta concentração de popu-

lações mais vulneráveis à infecção do HIV/IST – os chamados de hotspots. 

Locais de sociabilização, tais como boates, casas noturnas, saunas e praças, foram identificados e eleitos como es-

tratégicos para a realização das ações educativas de prevenção e testagem para o HIV e outras IST.

No caso específico de Fortaleza, a Secretaria de Saúde identificou as zonas mais vulneráveis classificando os locais 

com uma escala de cores: vermelho para alta vulnerabilidade, amarelo para média e verde para aqueles de baixa vul-

nerabilidade.

5 Nome dado aos locais com alta concentração de populações-chave.

Itaitinga

Eusébio
Aquiraz

Pacatuba

Maracanaú

Caucaia

Barra do
Ceará

Rio Ceará Cristo 
Redentor

Alvaro
Weine

Alagadiço
São Gerardo

Serrinha

Castelão

Jangurussu

Benfica

Centro

Praia de
Iracema

Aldeota

Mucuripe

Cais do
Porto

Praia do
Futuro

N

S

O L

LEGENDA

ALTA 
VULNERABILIDADE

MÉDIA 
VULNERABILIDADE

BAIXA 
VULNERABILIDADE
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4.3 Capacitação dos profissionais 

A formação dos profissionais de saúde resulta no aumento da qualidade dos serviços e na melhora do atendimento da 

população, sobretudo das populações mais vulneráveis. 

Para tanto, o VMSJ desenvolveu planos de capacitação voltados a aprimorar o conhecimento dos profissionais em 

suas respectivas áreas de atuação. Os temas trabalhados foram: intervenções comunitárias; saúde sexual e reprodutiva 

de adolescentes; manejo clínico de populações mais vulneráveis; diversidade sexual e vigilância epidemiológica.

O resultado foi um bom alinhamento entre as estratégias do VMSJ, e os serviços de saúde que recebem os ado-

lescentes e jovens diagnosticados com HIV e outras IST para vínculo e retenção ao tratamento. Após participar das 

formações, eles passaram a se sentir mais seguros em suas atuações, e a realizar uma abordagem mais humanizada ao 

conversar com pessoas em maior vulnerabilidade. 

Capacitação de profissionais de 
unidades sócio educativas, 

Fortaleza 2014

UN
IC

EF

Capacitação de 
profissionais da saúde, 

Fortaleza 2014
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4.4 Acesso às populações-chave nas intervenções comunitárias

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), homens que fazem sexo com homens (HSH), pessoas que vendem 

sexo, usuários de drogas injetáveis, população prisional e transexuais são menos propensos a ter acesso à prevenção, 

testes e serviços de tratamento do HIV 6. O alto estigma atribuído a esses grupos e o preconceito sofrido por eles geram 

grande vulnerabilidade social, dificultando o contato com medidas preventivas e de cuidados com a saúde.

Tendo isso em vista, a melhor estratégia para oferecer serviços de prevenção, testagem e tratamento a essas pes-

soas é fazer intervenções diretamente nas comunidades em que elas estão inseridas. A participação de adolescentes e 

jovens nessas ações, principalmente aqueles que também fazem parte das populações prioritárias, permite um diálogo 

direto com esses grupos, facilitando a conscientização sobre as formas de prevenção e a importância da realização do 

teste para o HIV e outras IST. 

Os resultados obtidos pelo VMSJ evidenciam que as atividades realizadas envolvendo os pares – pessoas que pos-

suem a mesma faixa etária ou as mesmas condições – são bastante efetivas no acesso aos grupos mais vulneráveis.

Utilização da Unidade Móvel de Saúde

A Unidade Móvel de Saúde é uma ferramenta essencial no suporte às ações de testagem, por isso foi utilizada como es-

tratégia de intervenção comunitária pelo VMSJ. As salas alocadas em cada Unidade proporcionam a confidencialidade 

e o sigilo necessários para a realização dos testes e para a revelação dos diagnósticos aos pacientes.

As identidades visuais das unidades móveis nos municípios foram desenvolvidas durante oficinas de comunicação, 

6 Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations, 
WHO, July 2014. www.who.int/hiv/pub/guidelines/
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com a participação de adolescentes e jovens das comunidades locais. O resultado foi a criação de artes contemporâ-

neas, repletas de conceitos regionais, que despertaram a atenção e atraíram às populações de adolescentes e jovens 

pretendidas nas atividades de campo.

4.5 Participação de adolescentes e jovens 

Os principais marcos regulatórios da saúde pública do Brasil já estabelecem o envolvimento da sociedade civil no desenvolvi-

mento das políticas dessa área. A Constituição Federal de 1988, na Sessão II – Saúde –, em seus artigos 196 e 198, definiu isso 

como uma das premissas básicas. Essa também é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), criado em decorrência do 

Projeto da Reforma Sanitária, de 1990, que resultou na elaboração da Lei Federal 8.080, chamada de Lei Orgânica da Saúde (LOS).

Seguindo essas determinações, o VMSJ inovou ao propor a participação consultiva dos adolescentes e jovens no 

desenvolvimento das estratégias e no protagonismo durante as ações para promover a testagem, o vínculo e a retenção 

ao tratamento do HIV/IST em pessoas pertencentes à mesma faixa etária que eles. 

Para capacitar esse grupo – formado por membros das redes e das lideranças comunitárias – ao trabalho que seria realizado, 

foi desenvolvido um plano de formação com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre educação em saúde, mobiliza-

ção entre pares, prevenção do HIV/IST, aconselhamento pré e pós realização do teste, e vinculação e retenção ao tratamento. 

O envolvimento desse público foi fundamental para alcançar os objetivos propostos pelo projeto. Foi constatado 

que essa participação aumentou significativamente a quantidade de testes e diagnósticos de HIV nos municípios aten-

didos, bem como o vínculo e a retenção ao tratamento por adolescentes e jovens infectados. 

Unidade Móvel Manaus

UN
IC

EF
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Dessa forma, a experiência comprovou que as ações entre pares têm mais chances de sensibilizar o público juvenil 

nos temas relacionados à prevenção do HIV/IST, à realização de testes e ao início e retenção ao tratamento do que as 

formas convencionais, conduzidas exclusivamente por profissionais de saúde. 

4.5.1 Como ocorrem as ações de testagem ao HIV e outras IST

Utilizando a estrutura da Unidade Móvel de Saúde, os adolescentes e jovens realizam ações de testagem em praças, 

boates, bares e casas noturnas da cidade. Com um discurso bem informado e de caráter horizontal (de igual para igual), 

eles abordam pessoas da mesma faixa etária e as convidam para realizar o teste de HIV e outras IST. 

No caso de o resultado ser positivo, é ofertado à pessoa, o apoio de um dos jovens do projeto (chamado de Vincula-

dor 7) para acompanhamento até o serviço de saúde para consultas médicas e início do tratamento. A pessoa também é 

imediatamente convidada a participar das reuniões dos grupos de apoio à retenção ao tratamento (saiba mais sobre essa 

iniciativa no capítulo seguinte), realizadas em espaços adequados dentro dos serviços de saúde ou em ONGs parceiras.

Capacitação de adolescentes e jovens, 
Fortaleza 2014
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7 O município de São Paulo foi pioneiro ao integrar o Vinculador à estratégia do VMSJ. Como resultado, 
97% das pessoas diagnosticadas com HIV se vincularam aosserviços de saúde para início de tratamento.

Unidade 
Móvel chega 
ao Hotspot

TESTAGEM É REALIZADA. 
ELA PODE SER FEITA 
DE DUAS MANEIRAS: 

Realizado por um 
profissional de saúde 

A consulta médica 
é agendada 
imediatamente e o 
vinculador acompanha 
o a pessoa testada junto 
ao serviço de saúde até 
o início do tratamento.

Coleta de fluído oral 
feita com algum dos 
adolescentes e jovens 
participantes do projeto.

 O vinculador 
acompanha a pessoa 
testada até o serviço de 
saúde para confirmação 
do diagnóstico e, 
posteriormente, na 
consulta médica até o 
início do tratamento 
+ Grupo de Retenção 
ao TARV (terapia 
antirretroviral)

É feito um 
aconselhamento 
após a testagem, com 
entrega de material 
informativo e insumos 
de prevenção.

TESTE 
RÁPIDO DE 
DIAGNÓSTICO

TESTE 
RÁPIDO DE 

TRIAGEM

RESULTADO POSITIVO RESULTADO NEGATIVO

4.5.2 Testagem, Vínculo e Início de Tratamento 

Adolescentes e jovens 
abordam a população e 
convidam seus pares  a se 
submeterem ao teste de HIV
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4.5.3  Grupos de apoio à retenção ao tratamento

Os desafios enfrentados no começo do tratamento antirretroviral fazem com que muitas pessoas não deem continui-

dade a ele, principalmente no caso de adolescentes e jovens. Isso ocorre porque essa fase é particularmente desafiado-

ra. Somado ao impacto inicial da descoberta da sorologia positiva para o HIV, em que o paciente precisa se organizar 

emocionalmente, é nesse momento que surgem os efeitos colaterais mais frequentes do uso dos medicamentos, tais 

como diarreia, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo (rash cutâneo), agitação, insônia e perturbação emocional. 

Entretanto, alguns desses sintomas tendem a desaparecer em poucos dias ou semanas.

Por essa razão, apesar de a realização de diagnósticos e o encaminhamento para o início do tratamento serem pri-

mordiais, isso não basta para que se atinja a supressão duradoura da carga viral 8 no organismo das pessoas infectadas 

pelo HIV. É essencial que os pacientes, além de receberem os medicamentos necessários, tenham acesso a serviços 

adicionais que promovam a saúde e garantam a retenção ao longo do processo. 

Uma das formas de auxílio ao tratamento são os grupos de apoio psicossocial. Nesses espaços, os adolescentes e 

jovens recebem suporte e estímulo para intensificar a resiliência diante dos desafios, refletir sobre valores e com-

portamentos, e melhorar a autoestima e a confiança para alcançar o bem-estar físico, mental e social esperados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nos municípios onde o VMSJ foi implementado, o UNICEF apoiou a criação e o fortalecimento desses grupos, e 

promoveu atividades relacionadas à convivência com o HIV, à família, ao preconceito, à revelação diagnóstica e às 

relações afetivas. 

7 O município de São Paulo foi pioneiro ao integrar o Vinculador à estratégia do VMSJ. Como resultado, 
97% das pessoas diagnosticadas com HIV se vincularam aosserviços de saúde para início de tratamento.
8 http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Tratamento-2015.pdf

Grupo de retenção do 
Hospital São José
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4.6 Como é a implementação e o incentivo de grupos psicossociais

A fim de ajudar na criação de grupos de apoio à retenção ao tratamento antirretroviral (TARV), o VMSJ busca 

estabelecer parcerias estratégicas com serviços de saúde, associações, ONGs e outras instituições de cada muni-

cípio. A experiência e os resultados obtidos em outras cidades são compartilhados com essas organizações para 

melhorar as taxas de adesão ao tratamento e aumentar o percentual de pacientes com carga viral indetectável. 

Para ampliar ainda mais a retenção, além do apoio em relação aos efeitos colaterais da medicação, é também ne-

cessário fornecer auxílio emocional, social, nutricional, entre outros, que devem ser proporcionados por profissionais 

ou serviços adequados. Muitas vezes, por exemplo, observou-se que pacientes deixam de frequentar os grupos por 

problemas de outras ordens, como financeiro. Nesse caso, disponibilizar ajuda de custo para transporte e alimentação 

pode cooperar a evitar o abandono do acompanhamento.

Portanto, escutar os anseios e as necessidades dos adolescentes e jovens com HIV é indispensável para identificar 

os principais desafios que ameaçam a retenção deles ao tratamento.
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4.6.1 Atuação nas escolas

Considerando que a escola é idealmente um espaço de aprendizagem, é muito importante utilizá-lo para desenvolver 

os temas relacionados à saúde dos adolescentes. O Programa Saúde na Escola (PSE) já prevê a realização de atividades 

sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, e prevenção de IST/AIDS junto aos alunos (Portaria Interministerial 1.055 

de 25 de Abril de 2017, ação estratégica de número XI). Nesse contexto, a estrutura de educação entre pares desenvolvi-

da pelo VMSJ pode se integrar às ações do PSE, agregando conhecimento e metodologia às atividades.

Experiência bem-sucedida em instituição de ensino de Porto Alegre

Um exemplo inspirador da integração entre o “Viva Melhor Sabendo Jovem” e o Programa Saúde na Escola ocorreu em 

Porto Alegre (RS). O VMSJ fez parte da programação da terceira edição do projeto “Galera Curtição”, do PSE do municí-

pio. A iniciativa consiste na realização de gincanas entre escolas públicas com os temas: “direitos à saúde do adolescen-

te”, “prevenção do uso de álcool e outras drogas”, “discussão de gênero”, “diversidade sexual”, “sexualidade”, “bullying e 

preconceitos relacionados à raça, cor e etnia”.  

Dentro desse contexto, o VMSJ esteve presente apoiando as ações de esclarecimento relacionadas à prevenção e ao 

tratamento de HIV/AIDS e IST. A experiência mostrou que os importantes diálogos realizados entre os participantes do 

“Galera Curtição” contribuíram para melhorar a formação e a autonomia dos estudantes nesses assuntos.

Galera Curtição, 
Porto Alegre
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4.7 Ações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas

O “Viva Melhor Sabendo Jovem” também atuou em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de 

Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo. A Lei nº 12.594/2012, que institui e regulamenta o Sistema Nacional de Aten-

dimento Socioeducativo (Sinase), estabelece a assistência integral à saúde como um direito dos adolescentes 

internados (artigo 49, I), assim como a realização de “ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e à prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis” (artigo 60, IV).

Ajudando a preencher uma lacuna histórica no acesso à informação e ao atendimento por parte dos adolescentes 

em conflito com a lei, as ações implementadas pelo VMSJ foram além da prevenção de IST/aids. O projeto abriu um 

importante canal de comunicação entre as unidades socioeducativas e o sistema de saúde. 

Além das conversas com os internos, foram desenvolvidos encontros de capacitação com os profissionais das uni-

dades, visando sensibilizá-los e prepará-los para melhorar o relacionamento e as abordagens com os adolescentes. Há 

de se destacar que a atuação nesses espaços é tão fundamental quanto complexa. Porém, foi possível dialogar com os 

menores ao envolver também as equipes de saúde e os responsáveis pelas unidades. 

Ação de testagem em Centro Socioeducativo,
Fortaleza 2014
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4.8 Monitoramento e Avaliação

Por meio do processo de Monitoramento e Avaliação, o VMSJ busca assegurar que a execução das ações esteja em confor-

midade com o que foi estabelecido no planejamento. Tal recurso também identifica os avanços e os problemas ao longo da 

implementação de cada uma delas. Assim, é possível que o gestor consiga tomar decisões adequadas relacionadas à corre-

ção de eventuais desvios, reorientação estratégica, replanejamento das atividades ou interrupção do plano, se for o caso.

Para isso, foi desenvolvida uma planilha  para o levantamento dos dados referentes às ações. O documento reúne 

indicadores sobre a quantidade de testes realizados, os diagnósticos positivos para HIV e outras IST, o percentual dos 

casos vinculados aos serviços de saúde para início de tratamento e o percentual de casos que alcançaram a supressão 

viral (carga viral inferior a 1.000 cópias por ml) após seis meses de tratamento.

Além de contribuir para o aprimoramento do VMSJ, a análise dessas informações pode ajudar no aperfeiçoamento 

das políticas públicas, de pesquisas epidemiológicas e comportamentais em curso, ou para o desenvolvimento de novos 

conceitos a serem apresentados em congressos e publicados em revistas científicas.

Exemplos de análises realizadas com dados obtidos

Esse resultado foi importante 
para impulsionar ações que 
intensificassem a adesão ao 
tratamento em casos de HIV.

Com esse dado é possível aferir 
que as ações de testagens estavam 
sendo realizadas nos locais corretos, 
alcançando as populações prioritárias. 

10%

A média da 
prevalência do HIV 
entre homens que 
têm relação sexual 
com outros homens 
foi de 

70%

Em Fortaleza, o 
percentual de casos 
vinculados ao início 
de tratamento 
em 2015 foi de
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4.9 Vigilância Epidemiológica

A notificação dos casos de HIV e aids é muito importante para subsidiar estratégias de prevenção e de controle, e sem-

pre deve seguir critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais adotados no país.

O acompanhamento da AIDS e da infecção pelo HIV no Brasil está baseado num modelo de vigilância, por meio de 

sistemas de informação de rotina e de estudos seccionais e longitudinais dos eventos: infecção pelo HIV, adoecimento 

(AIDS) e óbito. A AIDS e a sífilis congênita tornaram-se doenças de notificação obrigatória no país por meio da Portaria 

do MS nº 542 de 24/12/1986. Mais recentemente, a infecção pelo HIV passou a ser uma doença/agravo de notificação 

compulsória pela Portaria do MS nº 1.271, de 06/06/2014.6.

Normalmente, esses dados são fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), registros 

de óbitos, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) e 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).

Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo da vigilância é monitorar o comportamento do HIV/AIDS e seus fatores 

condicionantes e determinantes, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle, e avaliar 

o impacto dessas medidas.



5. PRINCIPAIS 
RESULTADOS VMSJ
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* Centro de Testagem e  Aconselhamento

Testagens de HIV
Fortaleza – 13 a 29 anos

3.545
58%

Aumento de

testagens

Média de 
Testes por Dia 
em 2014 10 47,5

CTA FSJ

255 dias úteis 20 ações
4 horas cada

Diagnóstico de HIV – 15 a 29 anos

147
37%

Aumento de

diagnósticos

2012

2.241
CTA 2.595

CTA*

2.595
VMSJ

2014

2012 2014

107
CTA

126
CTA
21

VMSJ
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Diagnóstico oportuno – 15 a 29 anos
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29
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43
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65
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AIDS 80
casos de

HIV 67
casos de

AIDS

94
casos de

HIV

44
casos de
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CTA CTA CTA + FSJCTA + FSJ

107Total 
de casos 108 147 138
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97%

33

São Paulo 2016

diagnósticos

32
iniciaram
tratamento

76%

21

Porto Alegre 2015

diagnósticos

16
iniciaram
tratamento

68%

22

Fortaleza 2015

diagnósticos

15
iniciaram
tratamento

Tratamento
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