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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMOS PASSOS

A detecção e notificação das
Hepatites Virais estavam abaixo do
esperado. Estabelecemos como
objetivo sensibilizar vereadores e
deputados, fiscais do Poder
Executivo, para nos ajudar a
reverter esta situação.

- O projeto de lei que cria o JULHO
AMARELO NACIONAL está, em
fase final de aprovação pela
Câmara
dos
Deputados,
e
estabelece a realização de ações
dirigidas à
luta
contra
às
Hepatites Virais, durante o mês
de julho, em todo o Brasil.
- Desde 2015 o prédio do
Congresso Nacional é iluminado
com a cor amarela na semana do
dia 28 de julho.

- Trabalhar, junto à Frente
Parlamentar, pela aprovação do
PL 3870/2015 – Julho Amarelo,
antes de julho de 2018;
- Solicitar ao Departamento de
Infecções Sexualmente transmissiveis, Aids e Hepatites Virais –
DIAHV, que a Campanha anual
de Hepatites seja anunciada e
disponibilizada no início de julho
para aproveitar a ideia de
trabalhar o mês inteiro contra as
HVs – Historicamente, ela tem
sido anunciada no dia 28 de
julho.
- Nomear Coordenadores Estaduais de Hepatites Virais (por ex.
os do Pará, Bahia e Ceará), como
embaixadores do Julho Amarelo
junto aos Coordenadores Estaduais de Hepatites, para divulgar
suas ações e estimular a campanha durante todo o mês.
- Estimular os Conselhos de
Secretários Municipais de Saúde,
a orientar seus associados para
a campanha anual do Julho
Amarelo, a exemplo do que já
acontece na Bahia (tem 417
municípios) e no Amazonas (62).
- Repassar o relatório dos
resultados e próximos passos à
Frente Parlamentar solicitando
apoio para sua implementação.
- Acompanhar ações, avaliar
resultados
e
redirecionar
objetivos, quando necessário.

DESCRIÇÃO
Iniciamos a Ação de Sensibilização
de Parlamentares em fevereiro de
2015, com 35 ONGs, orientadas a
contatar vereadores e deputados,
e sensibilizá-los para a prevenção
e enfrentamento das Hepatites
Virais.
Por conta desta ação, várias leis
(estaduais e municipais) foram
instituídas nominando o mês de
julho como “JULHO AMARELO” mês de luta contra as Hepatites
Virais.
Mas,
percebendo
que
não
tínhamos como alcançar a todos
os 5.570 municípios brasileiros,
em maio, uma comissão formada
por integrantes do Movimento
Brasileiro de Luta Contra as
Hepatites Virais – MBHV, esteve em
Brasília, com o Deputado Federal
Marcos Reátegui, que aceitou
liderar a implementação de uma
Frente Parlamentar Federal.
Em 14 de julho de 2015, com
adesão de 218 deputados e 15
senadores, foi instalada a Frente
Parlamentar Mista de Combate às
Hepatites Virais (FPMCHV).

Instalação da Frente Parlamenta

Congresso Nacional – Brasília - DF

- Existe um deputado federal
representante da Frente Parlamentar em cada estado.
- Pesquisa na internet mostra que
a Campanha “JULHO AMARELO”
de 2017 esteve presente em
municípios de 23 dos 26 estados
brasileiros e no Distrito Federal;
multiplicando ações de prevenção
e controle das Hepatites Virais
naquele mês.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos, em dois
anos, mostram que este trabalho
merece continuidade.
Observando o ocorrido em julho
passado, estabelecemos alguns
objetivos e ações a serem
executadas, com vistas a ampliar o
alcance e resultados na campanha
de 2018. A estas ações e objetivos
chamamos de Próximos Passos.
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