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Ofício 048/2020. 
 
 

São Paulo, 2 de Julho de 2020. 
 
 
Ao 
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis – DCCI 
Att. Dr. Gerson Pereira 
Diretor 
BRASÍLIA – DF  
 
 
C/cópia: Gil Casimiro, Maria Clara Gianna, Jean Dantas 
 
 
REF.: AUTOTESTE para detecção do HIV 
 
 
Prezados e prezadas, 
 
Em prosseguimento aos encaminhamentos da reunião extraordinária do Fórum das ONG/Aids do Estado 
de São Paulo (Foaesp), na qual estiveram técnicos do DCCI e do Programa Estadual DST/AIDS de São 
Paulo, informamos, 
 

1. O Foaesp considera o autoteste para detecção do HIV um insumo de extrema importância, por 
agregar mais uma estratégia de prevenção à mandala da prevenção combinada ao HIV; 

2. Estamos convencidos da importância das organizações não-governamentais na distribuição do 
insumo, uma vez que alcança populações vulneráveis sem acesso ou com acesso restrito aos 
serviços públicos de saúde, tais como populações em situação de rua, usuários e usuárias de 
drogas, profissionais do sexo e travestis e transexuais em extrema vulnerabilidade social, além de 
jovens vivendo em periferias e em bolsões de miséria e pobreza; 

3. Para que as ONG possam disponibilizar o insumo em suas ações, consideramos a necessidade 
de avaliação interna da organização, de sua capacidade institucional de assumir a distribuição, 
pois é necessário que a ONG se coloque ao lado do/a usuário/a até que o vínculo com o serviço 
de saúde seja efetivado; 

4. Preocupa-nos, entretanto, o fato de o autoteste fazer parte de um projeto piloto. Consideramos a 
necessidade de o governo federal tornar a estratégia uma política pública a fim de garantir sua 
disponibilidade às populações acima citadas e à população em geral; 

5. É necessário, ainda, que as ONG tenham o respaldo legal para a disponibilização do insumo, além 
de articulação e parceria com a gestão e os serviços locais. 

 
Por fim, aguardamos a articulação da reunião com técnicos do DCCI, do Programa Estadual de DST/Aids 
de São Paulo e de gestores municipais para que possamos estreitar mais esta parceria pelo objetivo de 
eliminar a epidemia do HIV/Aids. 
 
Nesta expectativa, firmamo-nos, 
 
Cordial e solidariamente, 
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