
Programa Estadual IST, HIV/Aids e Hepatites Virais
SESAB/DIVEP

Incentivo financeiro de custeio às ações de 
vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS 

e Hepatites Virais
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REDE DE ATENÇÃO

49 municípios recebem incentivo 
financeiro desde 2014;

06 municípios não implantaram os 
SAE/CTA;

CASA DE APOIO 
Barreiras: CAAF 2; 
Itabuna: Casa de Apoio Dr Baldoino; 
Salvador: CAASAH; 
Vitória da Conquista: Renascer





Proposta para pactuação 

Art.1º Aprovar para o ano de 2022, a relação dos municípios elegíveis ao recebimento do
incentivo financeiro de que trata a Portaria GM/MS Nº 232, de 7 de fevereiro de 2022;

Art. 2º Para avaliação e eleição dos municípios:
1. Municípios prioritários pela carga de doença,

I - Taxa de incidência de HIV e Hepatites Virais;
II - Número de casos de HIV e Hepatites Virais notificados no Sistema Nacional de 
Notificação de Agravos;
IV - Número de casos de nascidos com Sífilis Congênita;

2. Municípios sede de Região de Saúde;
3. Município de Região Metropolitana;
4. Municípios que já desenvolvem ações de vigilância, promoção, prevenção e controle das
IST/AIDS e Hepatites Virais - HV.

Art. 3º Excluem destes critérios, municípios que foram contemplados anteriormente na
resolução CIB 085/2014, mesmo com o apoio da Coordenação Estadual de IST/aids e Hepatites
Virais, não implantaram o Serviço de Assistência Especializada, nem Rede de Assistência à saúde
(RAS);



Proposta para pactuação 

Art. 4º Para avaliação dos valores do incentivo destinado aos municípios foram utilizados os
seguintes critérios:

a) Municípios já habilitados, que têm na sua rede de assistência o Serviço de Atenção Especializada –
SAE, com CNES, na SMS, com equipe mínima de profissionais, conforme preconizado pelo
Ministério da Saúde, bem como, ter Farmácia/Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM)
para assegurar ao paciente portador de HIV e HV, o recebimento da medicação na própria unidade
e oferecer na sua carteira de serviços:

• Profilaxia pós-exposição (PEP) e pactuação, com o apoio da SMS e do Núcleo Regional de
Saúde, com Unidades de Referência à Exposição Sexual (URE) em estabelecimentos de saúde
que funcione de forma ininterrupta;

• Atendimento e acompanhamento às gestantes HIV Positivas, crianças e adultos vivendo com
HIV/Aids sem complicações. Em casos de difícil manejo, pactuar com outros municípios da
rede o atendimento ao paciente utilizando o Tratamento Fora de Domicílio (TFD);

• Ações de promoção, prevenção, articulada com a Atenção Básica; e aos equipamentos de
educação do território;

• Assistência aos pacientes portadores das demais ISTs para os casos que não tiveram
resolutividade no âmbito da Atenção Primária.

• Descentralização de testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C), para todas as unidades da
Atenção Primária;



Proposta para pactuação 

Art. 5º Os recursos financeiros de custeio de vigilância, prevenção e controle das IST/AIDS e
Hepatites Virais, de que trata essa portaria, recebidos pelo município, serão para atendimento
de usuários região de saúde distribuídos de forma equitativa nos serviços implantados, com
garantia de fluxos de encaminhamento entre os municípios;

Art. 6º Os municípios habilitados ao incentivo de IST/HIV/Aids e Hepatites virais desenvolverão
atividades de educação permanente, no nível da sua região de saúde, em articulação com os
Núcleos Regionais de Saúde – NRS, universidades e Organizações da Sociedade Civil.

Art. 7º A contratação de profissionais com recursos do incentivo é restrita à composição de
equipe para atuação exclusiva nos serviços de IST/HIV e Hepatites Virais, limitado a 15% do valor
do incentivo.

Art. 8º O detalhamento das ações de vigilância, promoção, prevenção e controle das IST/Aids e
Hepatites Virais deverá ser inserido pelo ente beneficiário na Programação Anual de Saúde
(PAS), observadas as diretrizes constantes nos Planos de Saúde.



Proposta para pactuação 

Art. 9º O valor do incentivo financeiro de custeio, recebido pelos entes federativos, bem como
os recursos financeiros atualmente disponíveis, deverão financiar quaisquer ações de custeio de
vigilância, promoção, prevenção e controle apenas das IST/AIDS e Hepatites Virais, incluindo-se
o apoio às organizações da sociedade civil, a aquisição de insumos de prevenção (fórmula
infantil para crianças verticalmente expostas ao HIV e HTLV, preservativos masculino e feminino
e gel lubrificante), no que couber.

Art. 10º No que se refere à disponibilização de medicamentos para infecções oportunistas (IO) e
medicamentos de IST, permanece a competência local, consoante a Lei 8080/90, a Portaria nº
1378 de 09 de julho de 2013 e a Resolução CIB BA Nº 146 de 01 de dezembro de 2016.

Art.11º Os municípios habilitados deverão seguir os critérios da Portaria Conjunta nº 01/2013,
para organizar seus estabelecimentos de saúde, conforme grau de complexidade de seus
serviços.



Proposta para pactuação 

Art. 12º Após quatro anos da publicação dessa Resolução, as ações de vigilância, promoção, prevenção e
controle das IST/Aids e Hepatites Virais serão avaliadas com base no desempenho, pela equipe técnica do
MS, da Coordenação Estadual – CE IST/Aids e Hepatites Virais e Núcleo Regional de Saúde, observadas as
diretrizes constantes nos Planos Municipais de Saúde e Programação Anual de Saúde para
redirecionamento do incentivo.

Art. 13º O ente beneficiário estará sujeito à devolução imediata de recursos financeiros repassados
acrescidos da correção monetária prevista em lei, quando não executadas devidamente as ações
específicas que trata a Portaria nº 3.276/2013 e esta Resolução no período de um ano, considerando a
implantação e manutenção dos seguintes serviços: assistência as Pessoas vivendo com HIV, Hepatites e
demais ISTs, serviços de PrEP, PEP, testagem para IST/Aids/ Hepatites Virais, distribuição de Antirretrovirais
e insumos de prevenção.

Art. 14º Os municípios terão 90 dias a partir da publicação dessa Resolução para enviar à CE-IST/Aids/Divep
um termo de adesão desta resolução. Para aqueles que implantarão novos SAEs, encaminhar juntamente
com o termo de adesão projeto de implantação do SAE devidamente apreciado e aprovado pela Comissão
Intergestora Regional – CIR.

Art. 15 O valor do incentivo financeiro será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, de idêntico valor,
através do Fundo Nacional de Saúde.



• Realizar a assistência às populações-chave e populações prioritárias para a epidemia do HIV .

• Prestar assistência aos  pacientes com  HIV e hepatites virais; 

• Estar inserido em uma unidade de saúde municipal como referência;

• Garantir o acesso dos(as) usuários(as) aos insumos de prevenção e o incentivo ao uso dos 
preservativos feminino e masculino e ao gel lubrificante nas unidades de saúde;

• Ofertar ou referenciar a vacina hepatite B e HBIg (Imunoglobulina Humana Específica Anti-
hepatite B).

• Articular com outras áreas de gestão da SMS para definir/ aumentar/ melhorar a  RAS em relação 
à PEP . 

• Produzir informações para o planejamento das ações de enfrentamento e controle das IST, HIV e 
hepatites virais em nível local;

• Ter Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) implantada para tratamento( TARV e PEP ) e 
sala de coleta para exames complementares/vacinas;

• Servir de matriciamento para novos serviços a serem implantados em municípios próximos. 

Objetivos



Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde - SUVISA
Rívia Barros

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP
Márcia São Pedro Leal Souza

Coordenação de Vigilância Epidemiológica e Controle de Agravos – COAGRAVOS
Eleuzina Falcão da Silva Santos

Programa Estadual IST/AIDS/Hepatites Virais
Anna Ariane Varjão, Carla Bressy, Francisco Lega, Jussara Menezes, Simone Caldas, Tiago 

Jordão e Zilda Torres

Tel: (71) 3103-7717
E-mail: divep.istaidshepatites@saúde.ba.gov.br




