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A estratégia teve grande
adesão nacional, sendo
que 71% dos municípios
país aderiram “Saúde Mais
Perto de Você - acesso e
qualidade”. Ao todo,
17.669 equipes de
atenção básica vão
receber o componente de
qualidade, o que
representa um valor
adicional mensal de até
R$ 1.700,00 por grupo de
imediato, podendo chegar
a R$ 8.500, dependendo
das avaliações. “Os
recursos ampliam
significativamente o
financiamento da atenção
básica, com ações que
avançam para assegurar
equipes mais
incentivadas, preparadas e
capazes de atender a
população com
qualidade”, disse o
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.Além
disso, os brasileiros
poderão a partir de hoje
acompanhar pela internet,
no site do Departamento
de Atenção Básica do
Ministério da Saúde, a
qualidade do serviço e o
atendimento, prestados
pelas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs).
“Queremos que a
população tenha em mãos
ferramentas para cobrar a
qualidade do

atendimento. A percepção
do usuário será um dos
critérios de avaliação
dessas equipes”, afirma o
ministro.Logo na entrada
das unidades cadastradas
na estratégia “Saúde Mais
Perto de Você - acesso e
qualidade” haverá uma
placa de identificação
contendo: carteira de
serviços ofertados pela
equipe, horário de
funcionamento da
unidade, nome e escala
dos profissionais da
equipe, telefone da
ouvidoria do Ministério
da Saúde e do município,
quando houver, além das
metas e padrões de
qualidade assumidos
pelos gestores municipais
das 17.669 equipes
cadastradas.A partir de
março de 2011, todas as
unidades serão visitadas
por uma equipe de
avaliação externa, que
realizará certificação do
serviço. Além de
entrevistas realizadas
dentro das UBSs, também
serão visitados em casa,
170 mil usuários, que
serão questionados sobre
a qualidade dos serviços e
atendimentos que
receberam nas
UBSs.”Pela primeira vez,
o Ministério da Saúde
incorpora em sua política

de atenção básica e no
financiamento, a
possibilidade de
reconhecer o esforço dos
gestores municiais e
profissionais de saúde,
induzindo e premiando a
qualidade, e fazendo isso
com o máximo de
transparência, já que
todos os resultados
estarão disponíveis à
população no site do
DAB”, explica Diretor da
Atenção Básica do
Ministério da Saúde,
Hêider Pinto.Serão
avaliados indicadores
como: tempo de espera,
cobertura de hipertensos
e diabéticos; padrões de
acesso e qualidade ao pré-
natal; avaliação do uso e
da satisfação dos usuários
e acompanhamento das
condicionalidades do
bolsa família.
 Equipes com
d e s e m p e n h o
muito bom poderão até
dobrar os recursos que já
recebem passando a
receber até R$ 8.500
mensais por equipe, o que
representa 100% a mais
do PAB-variável –
componente de qualidade.
“Aquelas que tiverem um
d e s e m p e n h o
insatisfatório terão o
incentivo suspenso”,
enfatiza o diretor.

Municípios terão
metas de qualidade para

atenção básica
Programa é a primeira política
nacional para tratar da Saúde
Bucal dos povos indígenas.
Serão investidos R$ 40,7
milhões nas duas fases do
projeto.A Secretaria Especial
de Saúde Indígena (SESAI)
realiza entre os dias 29 de
novembro a 2 de dezembro,
em Brasília(DF), a
capacitação Brasil Sorridente
Indígena. O objetivo é ampliar
o acesso ao atendimento
odontológico nas aldeias,
estruturando e qualificando os
serviços de saúde bucal nos
DSEIs. A oficina vai contar
com a participação de 50
profissionais de saúde bucal
dos três Distritos Especiais de
Saúde Indígena (DSEIs) que
farão parte da fase 1 do
programa Brasil Sorridente
Indígena. São eles: DSEIs
Xavante (MT), Alto Rio
Solimões (AM) e Ato Rio
Purus (AC).Essa é a primeira
política nacional elaborada
especificamente para tratar
da saúde bucal desses povos. 
O intuito principal desta
capacitação é fornecer todo o
insumo técnico e teórico para
o atendimento de
qualidade.No lançamento do
programa, em abril, o ministro
da Saúde, Alexandre Padilha,
destacou que serão investidos
R$ 40,7 milhões (Fase 1 e
Fase 2) para implantação e
estruturação desse programa
para toda a população
indígena do Brasil. A partir do
ano que vem, o valor de
custeio passa a ser de R$ 36,5
milhões, por ano.  O
investimento engloba a
contratação de profissionais,
aquisição de consultórios
portáteis, equipamentos de
apoio e material de
consumo.Fase 1 -O programa
será executado em duas
etapas. Inicialmente, o
Ministério da Saúde adquiriu
37 consultórios odontológicos

portáteis e 37 Kits de
instrumental clínico
odontológico. Com duração de
seis meses, esta fase irá zerar
as necessidades das
comunidades indígenas em
três DSEIs: Xavante (MT),
Alto Rio Purus (AC/AM/RO)
e Alto Rio Solimões (AM), que
juntos, têm uma população
aproximada de 70 mil
indígenas. São os três maiores
Distritos do país. Nas aldeias,
os profissionais trabalharão
para resolver os principais
problemas bucais graves e
urgentes, incluindo o processo
de reabilitação protética para
quem já perdeu os dentes.A
equipe para esses três DSEIs
é formada por 26 cirurgiões-
dentistas, 11 auxiliares de
saúde bucal (ASB) e 10
técnicos de saúde bucal que
receberão treinamento
específico para atendimento a
essa população, observando
um protocolo diferenciado
para as especificidades e
características das
etnias.Além disso, a SESAI
enviou aos três distritos 74 mil
Kits de higiene bucal,
composto por escova dental
adulto/infantil e creme dental
fluoretado. O material será
doado à população indígena
durante as atividades de
promoção e prevenção.O
programa também pretende
implantar nove Centros de
Especialidades Odontológicas
(CEO) e nove Laboratórios
Regionais de Prótese
Dentária (LRPD), nos
mesmos três DSEIs.Fase 2-
O Programa Brasil Sorridente
Indígena reorganizará o
atendimento integral em saúde
bucal em todos os 34 DSEI do
país. Para tanto, o Ministério
da Saúde iniciou o processo de
compra de consultórios
portáteis e kits instrumentais
para equipar as 514 equipes
de saúde bucal que atuarão

quando o programa for
estendido para todo o
Brasil.As medidas previstas
no Brasil Sorridente Indígena
são coordenadas pelo
Ministério da Saúde e
executadas pelos DSEIs. O
Distrito Sanitário é a unidade
central do Subsistema de
Atenção a Saúde Indígena.
Ele é o responsável pelas
atividades técnicas e
qualificadas de atenção básica
à saúde. No Brasil, são 34
unidades, que não são
divididos por estados, mas
estrategicamente com base a
ocupação geográfica das
comunidades indígenas. Além
dos DSEIs, a estrutura de
atendimento conta com postos
de saúde, com os Polos Bases
e as Casas de Saúde do Índio
(CASAIS) .Consul tór ios
portáteis: As localidades para
intervenção nas aldeias são de
difícil acesso geográfico,
podendo ser feito por barco e
outros meios de transporte até
as aldeias, e permitirão
atendimentos básicos e
especializados. Cada Unidade
Odontológica Móvel é
composta por cadeira
odontológica, kit de pontas
(“motorzinho do dentista”),
cadeira, refletor, amalgamador,
fotopolimerizador (utilizado
para preparar o material de
restauração), raio-x
odontológico e autoclave
(usado na esterilização do
material).  As unidades
também possuem ar-
condicionado, pia para
lavagem de mãos,
reservatórios de água,
armários e, acoplado ao
veículo ou ao barco, um
gerador de energia.Serviço:
Capacitação Brasil Saúde
Indígena Onde: Hotel, St.
Peter, Brasília (DF). Quando:
Entre os dias 29 de novembro
a 2 de dezembro. Horário: 9h
às 18h

SESAI capacita
profissionais para

atender aldeias

A Prefeitura de Taubaté
preparou uma grande
programação para
comemorar o aniversário
de 366 anos da cidade,
que ocorre no próximo
dia 5 de dezembro.Os
destaques são os shows
musicais na Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano, com Sérgio
Reis (dia 3) e o grupo
Teatro Mágico (dia 4),
além de uma grande festa
de comemoração no
SEDES – Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social
(no dia 5). Toda a
programação é com
entrada franca.A
programação oficial de
aniversário de Taubaté
tem início no sábado, 3 de
dezembro, com diversas
atividades ao longo do
dia, em locais como
Praça D. Epaminondas e
Parque do Itaim, entre
outros, culminando com
show do cantor Sérgio
Reis, às 22 horas, na
Avenida da Alegria do
Povo Taubateano.No
domingo, dia 4, a
programação também
começa cedo, às 9 horas,
no Parque do Itaim, se
encerrando às 22 horas,
novamente na Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano, com show do
grupo Teatro Mágico.No
dia 5, feriado municipal,
o palco das festividades
será o SEDES, com a
programação sendo
aberta às 8 horas com
uma alvorada festiva. Na
sequência, às 8h30,
acontece missa campal
celebrada pelo padre
Marlon.A programação
contará ainda com
atrações como o Coral
Madre Ecologia,
Orquestra Sinfônica
Jovem de Taubaté

(OSITA) e barracas de
comidas típicas
regionais, além de shows
musicais e oficinas
recreativas. Às 15 horas,
no auditório do SEDES,
acontece a apresentação
de Derico e Chico
Oliveira (do Sexteto do
Jô) com a Banda
Metalmanera.Segundo o
prefeito Roberto
Peixoto, toda a
programação “foi feita
com muito carinho para
proporcionar à nossa
população grandes
momentos de alegria e
descontração”. “É uma
festa para a família
taubateana que, ano após
ano, trabalha muito pelo
desenvolvimento de
nossa cidade”, completou
Peixoto.Confira a
programação de
aniversário de 366 anos
de Taubaté:Dia 3 de
d e z e m b r o
( s á b a d o ) P a r q u e
Municipal do Vale do
Itaim 9h – DJ Ângelo
Praça Dom Epaminondas
10h – Grupo de Violas e
Violões Itaboaté Parque
Dr. Barbosa de Oliveira
10h – Grupo de Capoeira
N´Golo12h – Maracatu
Baque do Vale Praça Santa
Terezinha 16h – Banda
SALAMANDRA Rancho
Tropeiro 20h – Dupla
Antônio Marcos e Rian
22h – Dupla Moacir e
Maciel Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano 20h – Show
com “Matuto e Moderno”
22h – Show com “Sérgio
Reis” Dia 4 de dezembro
(domingo) Parque
Municipal do Vale do
Itaim 9h – DJ Jota B
Paróquia Santa Luzia –
Praça Santa Luzia, s/n° -
Santa Luzia 11h – Clube
de Choro Valdir Azevedo
Praça Santa Terezinha -

PROJETO PRAÇA
ANIMADA 16 h –
Animador Allê Villa
Mágico Charles Robert
Palhaço Alegria de Jesus
Malabares com Fokinha
Contação de Histórias
com Kátia Bercamo
Escultura em Balão com
3 Rs Escultura em Balão
com Molinha Maquiagem
Artística com Cia. do Sol
Maquiagem Artística
com a Cia. Xuxu Show
com Rose Star
Encerramento com
FAMUTA Teatro
Metrópole 20h – Balé
Cidade de Taubaté:
Petruschka e Corpo e
Alma Avenida da Alegria
do Povo Taubateano 20h
– Show com “Toque de
Arte” 22h – Show com
“Teatro Mágico” Dia 5 de
dezembro (segunda-
feira) SEDES – Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social
Avenida Amador Bueno
da Veiga, 700 8h –
Alvorada Festiva 8h30 –
Missa Campal com padre
Marlon 10h – Abertura
oficial 10h15 – Coral
Madre Ecologia 10h45 –
OSITA – Orquestra
Sinfônica Jovem de
Taubaté 11h30 – Revoada
de Pipas e Desfile
Folclórico 12h30 –
Integrarte Dança 13h –
Início de show musical,
oficinas recreativas com
Cidade Animada e
presença dos
personagens do Sítio do
Picapau Amarelo e
Mazzaropi 15h –
 Derico e Chico
Oliveira com Banda
M e t a l m a n e r a
1730 – Violas e Violões
Itaboaté Teatro
Metrópole 20h – Balé
Cidade de Taubaté:
Petruschka e Corpo e
Alma.

Taubaté comemora 366
anos com shows na

Avenida do Povo e festa
no Sedes

O Sincovat (Sindicato do
Comércio Varejista)
realiza até a próxima
sexta-feira, 2, a
campanha de
arrecadação de
brinquedos com o tema
“Faça uma criança sorrir
neste Natal”. A ação
solidária via beneficiar
610 crianças de 4
entidades da região.As
entregas acontecerão na
próxima semana com
uma grande festa, onde o
Papai Noel do Sincovat,
juntamente com o teatro
de Natal do Sesc e a
equipe de gastronomia

do Senac estarão
distribuindo os
brinquedos.O “Bom
Velhinho” estará no dia 6
no Lar Santa Verônica de
Taubaté, no dia 7 na
Creche Américo
Richieri de Campos do
Jordão, no dia 8 na APAE
de Ubatuba e no dia 9 de
dezembro na Pastoral
Imaculada Conceição de
Caçapava, sempre a
partir das 15h.Até o
momento, o Sincovat, já
arrecadou mais de 500
brinquedos. As pessoas
com intenção de
colaborar podem

encaminhar, até o final
desta semana,
brinquedos novos ou
usados em bom estado,
para uma das sedes do
Sincovat: Taubaté - R.
Visconde do Rio Branco,
51, 6º andar, Centro.
Caçapava - Rua
Presidente Roosevelt,
109, Centro.
 Campos do Jordão -
Rua Brigadeiro Jordão,
280, Abernéssia.
Ubatuba - Rua Salvador
Corrêa, 146, Centro.
Mais informações pelo
telefone (12) 3632-
6570.

Campanha de Natal:
Sincovat realiza última

semana de arrecadação
de brinquedos

Os artistas e artesãos do
município de Monteiro
Lobato ganharam um novo
espaço para expor e
comercializar os produtos
típicos da cultural local.
Trata-se do projeto “Arte
na Praça”, uma ótima
opção de lazer entre
moradores e turistas.A
feira ocorre todos os
sábado, domingos e
feriados, das 09h às 17h,
na Praça Deputado Cunha

Bueno (Praça da
Prefeitura). De acordo
com a presidente do
Fundo Social de
S o l i d a r i e d a d e ,
Daniela de Cássia
Santos, a ação
possibilita aos artistas e
artesãos lobatenses a
oportunidade de
promover a produção
artística e artesanal,
divulgar os trabalhos na
comunidade e

movimentar a economia
local. Entre os produtos
apresentados na feira
figuram bonecas de pano,
mosaicos, crochê,
bordado, entre outros. Em
breve, o espaço também
deve receber
produtos agrícolas de
pequenos produtores
rurais. Para participar é
necessário se cadastrar na
Prefeitura de Monteiro
Lobato.

Em Monteiro Lobato:
“ARTE NA PRAÇA” É
OPÇÃO DE LAZER

ENTRE  MORADORES E
TURISTAS

Paralelamente aos
preparativos para o
aniversário da cidade, a
Prefeitura de Taubaté
continua mantendo a
execução dos serviços
públicos de manutenção e
reparos em diversos
pontos da cidade.No
período de 21 a 25 de

novembro, foram
realizadas diversas
atividades de conservação
como limpeza e capina,
pintura, coleta de sacaria,
varrição e outros
serviços, que envolveram
todas as áreas da cidade,
desde os bairros do
Jaraguá e Jardim

América, até o Cecap e
Quiririm, passando
também pelo centro,
entre outros.Entre todas
as atividades realizadas
destacam-se os serviços
com trator e carregadeira
no Parque Três Marias,
Campos Elíseos e
Chácara Silvestre.

Prefeitura de Taubaté
executa serviços de
limpeza e trator na

cidade
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Miscelânea
Culinária

Macarrão tipo gravatinha com berinjela e manjericão
Ingredientes:
1 embalagem de macarrão tipo gravatinha
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 berinjela média cortada em cubos
1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de chá de água
½ xícara de chá de manjericão picado
Sal e pimenta do reino a gosto
150 gramas de lombo canadense cortado em cubos
Modo de preparar:
Prepare o macarrão conforme instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma panela,
doure o alho no azeite quente. Junte a berinjela e refogue por 1 minuto. Adicione o
molho de tomate, a água e o manjericão. Tempere com sal e a pimenta e cozinhe por 5
minutos ou até encorpar levemente. Retire do fogo e misture o lombo. Escorra o
macarrão, passe para uma travessa, regue com o molho quente e sirva em seguida.

Curiosidades

O gargarejo

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma
diminuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O
objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos
agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é
conhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”,
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as
plantas voltam à sua posição normal.

Vinagre de maçã

A maravilhosa medicina popular vem se formando desde os tempos primitivos. Ela
adapta as condições do ambiente de vida, antiguíssimas leis da fisiologia e bioquímica
humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas
porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter
sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.

Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde a milhares
de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, no
qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados. Se o pedido era aceito, ela
lhe enviava outro cartão semelhante.

Efemérides de novembro

03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia do radioamador
05 – Dia do técnico eletrônico
05 – Dia nacional do designer
07 – Dia do radialista
08 – Dia do radiologista
09 – Dia do hoteleiro
12 – Dia do diretor de escola
20 – Dia do auditor interno
20 – Dia do esteticista
20 – Dia do biomédico
20 – Dia do técnico em contabilidade
21 – Dia do homeopata
22 – Dia do músico
27 – Dia do técnico em segurança do trabalho

 Humor
Fenômeno capilar

Venha para os nossos salões ovais de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao do
Fenômeno! Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você
bater um bolão com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais,
você ganhará um corte igual ao do jogador Roberto Carlos, sem nenhum custo.

Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade,
por um preço super especial: R$ 5,00 por mês!
Obs.: Alugamos apenas no período de janeiro a novembro.

Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa
na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho!

Tremendo puxa-saco diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda, é quem o senhor indicar!

Ouviu-se um homem dizendo para um amigo:
- Estou metido numa grande disputa de custódia... Minha mulher não me quer mais e a
minha mãe não me aceita de volta...

Um menino de 10 anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 30
anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento entre
eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- Eu não gosto de crianças.
- Não tem problema, a gente evita!

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo

Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43

Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831

CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br

Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 01/12/2011

Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860

Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e

Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital

Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.

Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001

Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida

Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste

jornal.
Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

Mais de mil gestores,
entre prefeitos e
governadores, assinaram
neste dia 29, o termo de
compromisso que
relaciona uma série de
metas e padrões de
qualidade que deverão
cumprir na atenção básica
de sua região. A ação faz
parte do lançamento da
estratégia “Saúde Mais
Perto de Você”. De início
os gestores que aderiram
à rede de atenção,
receberão 20% a mais dos
recursos específicos para
o financiamento do setor
– PAB variável - e poderão
dobrar o incentivo com a
qualificação das equipes e
dos serviços ofertados à
população nas UBSs.O
investimento do Sistema
Único de Saúde na
prevenção e na ampliação
da testagem e do acesso
ao tratamento
antirretroviral, além da
capacitação dos
profissionais de saúde,
mantém sob controle a
epidemia de aids no
Brasil. De acordo com o
Boletim Epidemiológico
Aids/DST 2011, divulgado
nesta segunda-feira (28)
pelo Ministério da Saúde,
a prevalência (estimativa
de pessoas infectadas
pelo HIV) da doença
permanece estável em
cerca de 0,6% da
população, enquanto a
incidência (novos casos
notificados) teve leve
redução de 18.8/100 mil
habitantes em 2009 para
17,9/100 mil habitantes
em 2010.”O Brasil segue
a tendência mundial de
redução de casos e óbitos
ao longo dos anos. As
pessoas estão vivendo

mais e melhor com a
doença, graças ao acesso
aos medicamentos”,
afirmou o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha.
Ele reforçou que o
Ministério da Saúde está
investindo na expansão da
testagem rápida para
garantir que o diagnóstico
seja o mais breve
possível, com ações do
Fique Sabendo. “Quanto
mais cedo o vírus é
descoberto, mais cedo
tem início o tratamento,
proporcionando qualidade
de vida para quem vive
com a doença”,
destaca.Em alguns
grupos, o avanço no
combate à epidemia é
mais marcante. Entre os
menores de cinco anos de
idade, casos relacionados
à transmissão vertical, ou
seja, da mãe para o bebê
durante a gravidez, o parto
ou pelo leite materno, a
taxa de incidência
(número de casos por 100
mil habitantes), caiu 41%
de 1998 a 2010. “A
redução vertical, mesmo
num período muito curto,
já demonstrou um
impacto positivo da
ampliação do acesso das
mulheres ao diagnóstico
no pré-natal”, destacou
Jarbas Barbosa,
secretário de Vigilância
em Saúde do
 Ministério da Saúde.Em
relação à taxa de
mortalidade, o
Boletim também sinaliza
queda. Em
12 anos, a taxa de
incidência baixou de 7,6
para 6,3 a cada 100 mil
pessoas. A queda foi de
17%.O boletim, no
entanto, chama a atenção

para públicos específicos,
que têm tido
comportamento diverso e
ampliado o número de
casos.  Ao longo dos
últimos 12 anos, a
porcentagem de casos na
população de 15 a 24
anos caiu. Já entre os gays
a mesma faixa houve
aumento de 10,1% entre
os gays da mesma faixa.
No ano passado, para cada
16 homossexuais dessa
faixa etária vivendo com
aids, havia 10
heterossexuais. Essa
relação, em 1998, era de
12 para 10.Na população
de 15 a 24 anos, entre
1980 e 2011, foram
diagnosticados 66.698
casos de aids, sendo
38.045 no sexo
masculino (57%) e
28.648 no sexo feminino
(43%). O total equivale a
11% do total de casos de
aids notificados no Brasil
desde o início da
epidemia ocorre entre
jovens.O quadro levou o
Ministério da Saúde a
priorizar este público na
campanha do Dia Mundial
de Luta Contra a Aids, que
acontece em 1 de
dezembro.A campanha do
Dia Mundial deste ano,
por meio do slogan “A aids
não tem preconceito.
Previna-se”, reforça a
necessidade de se
discutirem questões
relacionadas à
vulnerabilidade à aids
entre jovens gays de 15 a
24 anos e entre pessoas
vivendo com HIV/aids.
Também busca uma
sociedade mais solidária,
sem preconceito e
tolerante à diversidade
sexual.

SUS mantém epidemia de aids
estabilizada no Brasil


