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CARTA COMPROMISSO DE ADESÃO A LUTA CONTRA O HIV, A AIDS, TB E COINFECÇÕES 

  

Eu, ______________________________, candidato ao cargo de Prefeito da Cidade 

____________________, neste ato formalizo meu compromisso público de, uma vez eleito, envidar todos 

os esforços para que o município enfrente a epidemia de IST/HIV e AIDS, assim como suas principais 

coinfecções, de forma responsável e comprometidos observados os preceitos clínicos e éticos vigentes; 

reconhecendo que este é um importante problema de saúde pública em nosso município, conforme as 

prioridades abaixo listadas referendadas pelo coletivo de mais de 50 instituições, movimentos, redes e 

associações envolvidas no enfrentamento da epidemia de AIDS, representadas pelo Fórum de Ongs/AIDS 

do Estado do Rio de Janeiro. 

26, de outubro de 2016. 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA 

___________________________________________________________________________ 

Compromisso político com o enfrentamento da epidemia das  
IST/AIDS e suas Coinfecções, no Município: 

 
1. Reestruturação da assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) priorizando seu 

atendimento em Serviços de Atenção Especializada (SAE), por profissionais capacitados e 

experientes em HIV/AIDS em razão da necessidade de formação especializada pelas 

características da aids; 

2. A livre escolha (por disponibilidade de vaga) de Unidade de Saúde, para atendimento das PVHA, 

a imposição da territorialidade tem sido um grande entrave aos jovens (os mais atingidos 

nos dados epidemiológicos) que não querem ser tratadas perto de suas residências, 

dificultando a adesão ao tratamento. 

3. Manutenção e continuidade do fornecimento de medicamentos necessários para atenção à saúde, 

tratamento para infecções oportunistas e infecções sexualmente transmissíveis; 

4. Observâncias aos aspectos relacionados à feminilização da AIDS, tais como humanização do 

parto, atenção especial às mães que não podem amamentar a garantia de acesso ao leite aos 

recém-nascidos até os dois anos de idade. 

5. A criação e promoção de campanhas voltadas a sociedade local, para esclarecimento das novas  

descobertas científicas mundiais sobre a indetectabilidade das pessoas vivendo com HIV/Aids e 
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os riscos de ser infectado (a árdua rotina de uma pessoa soropositiva) diminuindo o ESTIGMA, 

ainda tão presente nesta patologia, com envolvimento das populações-chaves neste 

protagonismo, respeitando  suas especificidades e abordando às ISTs, sem qualquer tipo de 

censura, principalmente as baseadas em moralidades religiosas.  

 

6. A criação de mecanismos menos burocráticos para as ONG/Aids, Redes, Lideranças Comunitárias 

e demais  formas de associação da Sociedade Civil, devidamente reconhecidas e legítimas; seja 

de direito ou de fato, acessarem recursos públicos, com formas claras, objetivas, confiáveis 

na visibilidade, equidade de participação e prestação de contas; 

  

7. Criação de Conselhos Gestores em todos os Ambulatórios e Hospitais Municipais; 

8. A garantia de participação da Sociedade Civil Organizada, de forma ampliada, na formulação 

de políticas públicas, no acompanhamento de sua implementação e na avaliação de seu 

resultado, em sintonia com o preconizado pelas diretrizes do SUS. 

 

9. Participação da Sociedade Civil Organizada, acima referida, nas construções, execução e 

monitoramento dos fluxos e rotinas da saúde no Município, agregando conhecimento, vivências e 

facilitando a eficácia percebida pel@s usuári@s no atendimento dos serviços, em total e 

harmoniosa parceria.  
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