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CARTA DE BRASÍLIA
23 a 25 de novembro de 2017 - ENONG - 2017
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dessessete, reunidos no
Hotel Gran Bittar – SQS Q. 05 Bl. J – Brasília/DF, na “PLENÁRIA FINAL” do XII Encontro
Nacional de Ongs de Hepatites Virais – ENONG 2017 - os representantes das entidades
que esta subscrevem, que atuam no enfrentamento das hepatites virais no Brasil, após
avaliações e discussões sobre o atual cenário de prevenção e controle das Hepatites Virais
e Transplantes Hepáticos no SUS e levando em consideração as demandas decorrentes
dos Encontros Regionais de ONGs de Hepatites Virais – ERONG’s, realizados no segundo
semestre do presente ano, deliberaram emitir a presente “CARTA DE BRASÍLIA”, que
abrange os seguintes propostas, subdivididas por temas.
IMPORTANTE ESCLARECER: Considerando a existência de dois grupos de apoio AIGA
e MBHV, a realização do ENONG´s segue uma lógica salutar em que garantisse
paritariamente a participação de ambos na coordenação do evento. Assim, o Enong 2017
desenvolveu-se diferente das regras utilizadas em eventos anteriores. A pauta foi
exclusivamente produzida por membros do MBHV, não houve formalização de convite ao
outro grupo de congregados (AIGA) para proceder a organização.
Diante desse contexto, a AIGA, por meio de seus membros, decidiu em momento pretérito
da realização do evento, que não firmaria o documento final do ENONG 2017, por entender
que foi desprestigiada na condução desse importante debate, o qual pretendia pautar
também suas demandas, o que não ocorreu, redigindo está CARTA DE BRASÍLIA
exclusiva das ONGs associadas da AIGA.
CARTA DE BRASÍLIA
I-) NOTIFICAÇÃO
1-) Criação de mecanismos eficazes para efetivação da notificação obrigatória para as
Hepatites Virais, de acordo com o que determina a Portaria n°. 5, de 21 de fevereiro de
2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, visando o
mapeamento da prevalência das hepatites virais em cada município brasileiro, para um
melhor planejamento para o enfrentamento das enfermidades
SUGESTÕES DOS MECANISMOS:
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a-) Criação de um sistema informatizado, para a efetivação da notificação obrigatória “on
line”, com a implementação em todo território nacional.
b-) Gestão junto aos Conselhos de Medicina e Associações Médicas, quanto a
obrigatoriedade do sistema de notificação.
II - IMUNIZAÇÃO

1-) Tornar obrigatório, através do Ministério da Saúde, de Campanha Nacional de
Vacinação Hepatite B, incluindo como condição indispensável para matrícula nas escolas
de nível médio.
2-) Implementação de campanhas permanentes de imunização para as Hepatites A e B.
III – PROTOCOLOS / MEDICAÇÃO / TRATAMENTO
1-) Atualização dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas das Hepatites B e C, tão
logo sejam consolidadas novas terapêuticas auxiliares aos tratamentos das Hepatites B e
C, mantendo a liberdade de prescrição médica.
2-) Padronização e informatização dos prontuários pelo Ministério da Saúde, em ambiente
“on line”, contendo vinculação ao Cartão SUS.
3-) Reforçar o princípio de equidade, focando a população da Amazônia brasileira como
prioritária de atenção no que se refere ás Hepatites B, Delta e C e HIV.
4-) Atenção diferenciada aos povos quilombolas, indígenas e às populações ribeirinhas,
adaptando as campanhas às suas tradições culturais e religiosas.
5-) Para um efetivo controle da dispensação dos medicamentos para tratamentos das
hepatites B e C, sugerimos deixar de utilizar o sistema de solicitação e entrega por APAC
e utilizar o mesmo fluxo dos medicamentos de HIV, utilizando o SICLOM.
IV – PROMOÇÃO E PREVENÇÃO
1-) Criar um programa permanente dirigido à população de forma a adotar o hábito da
prática da prevenção, como forma de defesa contra as Hepatites Virais, formando
capacitadores e multiplicadores das informações.
3-) Inclusão da sociedade civil em todos os projetos, políticas e ações de prevenção e
combate às Hepatites Virais, perante o Ministério da Saúde/IST/Aids/Hepatites Virais.
4-) Realização de Campanhas de divulgação e identificação das Hepatites B e C.
5-) Fazer gestões junto ao MEC, para a integrar no plano curricular, da disciplina de
biologia, a inclusão de doenças transmissíveis (Hepatites Virais, Aids e IST), bem como o
tópico de morte encefálica, para o enriquecimento da informação da doação de órgãos.
6-) Campanhas permanentes de testagem e vacinação paras as hepatites virais e HIV,
para as populações em confinamento e ou reclusão, assegurando tratamento e
acompanhamento pertinentes.
V - DIAGNÓSTICO
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1-) Sejam disponibilizados, sem demanda reprimida, os kits para a realização dos exames
de biologia molecular (PCR e Genotipagem).
2-) Que os pacientes, ao solicitarem a realização de sorologia para HIV, sejam orientados
a realizar, também, a testagem para as hepatites virais, e vice versa, haja vista a alta
incidência das co-infecções.
3 – Realização de campanhas especificas de testagem das hepatites, em grupos de maior
prevalência, como o de pessoas vivendo com HIV, diabéticos e renais crônicos.
VI – CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO
1-) Incluir no orçamento do Ministério da Saúde recursos para ampliação das campanhas
anuais realizadas pelas ONGs de hepatites virais, através de critérios e prestação de
contas.
2-) Criar um cronograma anual para a realização de campanhas, com ampla veiculação
em emissoras de rádios, canais de televisão, jornais, revistas e outros periódicos,
divulgando as formas de prevenção e tratamentos das Hepatites Virais, incluindo na
programação ampla divulgação do dia 28 de julho de cada ano, como o Dia de Luta contra
as Hepatites Virais.
3-) Ofertar material informativo e de divulgação para clínicos, pediatras e especialistas de
áreas relacionadas às doenças hepáticas, no que diz respeito às hepatites A, B, C e Delta.
VII - ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA
1-) Estabelecer uma estratégia com o Programa Saúde da Família para realizar ações em
busca de pacientes com doenças hepáticas.
2-) Realização de cursos de capacitação e educação continuada dos trabalhadores da
rede pública de atenção, com ênfase na atenção básica, para uma melhor familiarização
das Hepatites Virais e da doação de órgãos.
VIII - TRANSPLANTES
1-) Acesso ao diagnóstico e tratamento de infecções virais oportunistas (devido à
imunossupressão) a nível ambulatorial, para os pacientes transplantados, como por
exemplo CMV.
2-) Incluir, nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, o retratamento para
transplantados portadores de hepatites B e C, que apresentam recidiva pós transplante.
3-) Revisão dos valores pagos para o procedimento de ressecção de HCC, incentivando
a terapia, para a diminuição da fila de transplante, sem, no entanto, o paciente perder
seu lugar na lista, em caso de recidiva, dentro dos critérios de Milão.
4-) Implantação de um sistema de monitoramento nas UTI´s, em hospitais públicos,
visando um número maior de notificações de morte encefálica.
5-) Capacitar e instrumentalizar inclusive com equipes multidisciplinares os Ambulatórios
de Transplantes para melhor atendimento e acompanhamento aos pacientes no pré e pós
transplante..
6-) Intensificar a realização de campanhas que estimulem a doação de órgãos.
3

7-) Formação de equipes nos hospitais de emergência e trauma, para o estabelecimento
diagnóstico da morte encefálica, por doppler cerebral, por neurologistas capacitados e
remunerados para tal, fazendo gestões junto ao Conselho Federal de Medicina, para a
criação de uma área de atuação médica neste sentido.
VI – INDICAÇÕES DA AIGA PARA REPRESENTAÇÕES NAS COMISSÕES
A ALIANÇA INDEPENDENTE DOS GRUPOS DE APOIO – AIGA Aliança Brasileira pelos Direitos Humanos e o Controle Social nas Hepatites, indica para
compor as diversas esferas representativas no Ministério da Saúde, os seguintes
representantes:
- CAMS – Faustina Amorin da Silva (Titular) - Francisca Agrimeire Leite (Suplente)
- CNAIDS - Anna Maria Gomes Haensel Schmitt (Titular) - Eliésio Marubo (Suplente)
- Câmara Técnica - Laís Coutinho
- Sistema Nacional de Transplantes - Olga Lúcia Viégas Marcondes (Titular) – Carlos
Roberto Cabral (Suplente)
- Conselho Nacional de Saúde - Júlio César Figueiredo Caetano (Titular) - Nestor de
Souza Linhares (Suplente)

Assim, tendo em vista as propostas acima relacionadas, que foram objeto de deliberação,
solicitamos que o Departamento ITS/Aids/Hepatites Virais e o Sistema Nacional de
Transplantes, adotem as providências relacionadas aos nossos pleitos, que sejam de sua
competência.
Finalmente, o grupo associado da AIGA reconhece e parabeniza o Ministério da Saúde e
o Departamento IST/Aids/Hepatites Virais e todos os demais envolvidos pelo esforço que
está realizando para cumprir a meta da OMS objetivando eliminar as hepatites Virais até
2030, sendo o Brasil um dos noves países do mundo que estão no caminho correto para
atingir a meta.
Solicitamos, também, a resposta oficial deste Programa, a todos os participantes do
ENONG - 2017, com os devidos planos de ação, dentro do prazo de 90 dias, a contar da
data de protocolo do recebimento deste documento.
Brasília, 25 de novembro de 2017.

Carlos Norberto Varaldo
Presidente da ALIANÇA INDEPENDENTE DOS GRUPOS DE APOIO - AIGA
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Seguem em as ONG’s da AIGA que subscreveram esta
“CARTA DE BRASÍLIA”

AM - Manaus - Yura-NÁ - Liga amazonense de apoio ao portador de hepatite e
controle social - Coordenador: Eliésio Marubo - Tel.: (92) 9116.4704 - (92) 9184.9473 - email: valedojavari-am@hotmail.com - Tel.: (92) 99116.4704 - (92) 99184.9473
BA - Ipiaú - Grupo Nova Vida de Apoio as Pessoas Vivendo com DST, Aids e
Hepatites Virais - Coordenador: José Vaz - e-mail: assnovavida@gmail.com - vazze@hotmail.com - Internet https://www.facebook.com/Grupo-Nova-Vida150069888529229/?fref=ts
BA - Salvador - ATX-BA - Associação de Pacientes Transplantados da Bahia Coordenadora: Márcia Fraga Maia Chaves - Tel/Fax: (71) 3264-1334 - 99125-8581 - email: atxba@hotmail.com - Página Web: www.atxbahia.com.br Blogger: www.atxbahia.blogspot.com
CE - Fortaleza - ABC VIDA Associação Cearense de Portadores de Hepatite C Coordenadora: Francisca Agrimeire Leite - Tel.: (85) 8848.6798 - email: abcvida.ce@bol.com.br
DF - Brasília - ANIMANDO-CCoordenadora Ana Paula Barcellos Internet: www.animando-c.com.br - Facebook: www.facebook.com/AnimandoC - email anabarcellos@gmail.com
GO - Goiânia - Grupo Eles por Eles atuando nas DST - HIV e Hepatites Virais Coordenação Leo Mendes e Odilio Torres - e-mail: liorcino@yahoo.com.br
PA - Belém - APAF - Associação Paraense dos Amigos do Fígado - Coordenação
Benedito Ferreira de Almeida - e-mail: apaf13@yahoo.com.br
PE - Recife - NAPHE - Núcleo de Assistência aos Pacientes Hepáticos Coordenadora: Laís Coutinho - Tel. (81) - 3035.2063 - Rua Aluísio de Azevedo, 209 Santo Amaro - Recife - PE. - CEP. 50100-090 - e-mail: contato@naphe.org.br e
laiscoutinho@naphe.org.br
RJ - Niterói - Grupo Gênesis de Apoio a Portadores de Hepatite de Niterói - Sonia
Rodrigues Baldi – e-mail: Genesisnit@gmail.com - Tel.: (21) 99761-3827.
RJ - Petrópolis - Grupo Hepato Certo de Apoio a Portadores de Hepatite C Coordenadora: Kycia Maria Rodrigues de Ó - Tel: (24) 2246.1450 - (24) 99997.5125 e-mail: kyciadoo@gmail.com
RJ – Rio de Janeiro - Dohe Fígado – Assoc. dos Doentes e Transplantados
Hepáticos do Estado do RJ – Carlos Roberto Cabral – Tel.: (21) 2577-6890 (21)
99979-3818 - e-mail: dohefigadocabral@bol.com.br - Página
Web: www.dohefigado.com.br
RJ - Rio de Janeiro - Grupo Otimismo de Apoio ao Portador de Hepatite Coordenador: Carlos Varaldo - Tel. Rio de Janeiro (21) 3083-6271 - email: hepato@hepato.com - Página Web: www.hepato.com
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SC - Blumenau - Grupo Hercules - Coordenadoria de Doações e Transplantes de
Fígado - Olga Lúcia Viégas Marcondes - Tel.: (47) 8864.9880 - email: astroblu20@gmail.com
SC - Chapecó - Grupo Desbravador de Apoio aos Portadores da Hepatite C Coordenação: Nestor Oselame - Gilberto Emilio Barella - Tel.: (49) 3323-9268 (res. à
noite) - (49) 99919-1888 - e-mail: barella@epagri.rct-sc.br - hepatite@chapeco.sc.gov.br
SC - Florianópolis - Grupo Hercules de Apoio a Portadores de Hepatites Virais Coordenadoria de Hepatites Virais: Anna Maria Gomes Haensel Schmitt - (48) 99977-7
187- e-mail: annavape1@gmail.com
SP - Araçatuba - Grupo ARAÇAVIDA de Araçatuba - Coordenadora: Faustina
Amorin da Silva - Célia Regina Carvalho Tavares - Tel. (18) 8113-6611 - (18) 81145212 (18) 3623-5988 - e-mail: famorin@ig.com.br
SP - Barretos - Grupo Direito de Viver de Apoio a Portadores de Hepatites Virais Coordenador: Ubirajara Silva Martins - Tel.:(17) 3043-3312 - (17) 8113-5765 - email: gilbertoemiliobarella@gmail.com - nestor.oselame@hotmail.com
SP - Limeira - Grupo Perseverança de Apoio a Transplantados de fígado e
Portadores de Hepatite Virais - Coordenador: Jorge Cristovão Greve - Tel.:(19) 971132939 - e-mail: perseverandogrupo@yahoo.com.br
SP - São José do Rio Preto - GADA Grupo de Amparo ao Doente de Aids e
Hepatites Virais - Coordenador: Júlio César Figueiredo Caetano - Tel.: (17) 3235-1889 e
(17) 3234-6296 - e-mail: gada@terra.com.br
SP - São Manuel - ONG C Tem que Saber C Tem que Curar de Apoio a Portadores
de Hepatite C - Coordenador: Francisco Martucci - José Sylvio de Moura Campos - Tel.:
(14) 3841-1172 - (14) 99671.2424 - - e-mail: contato@ctemquesaber.com.br - Página
Web: www.ctemquesaber.com.br
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