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DOSSIÊ  
NACIONAL LIPODISTROFIA 
Dados atualizados de Maio a Novembro de 2014 

ATUALIZADO EM 27 DE NOVEMBRO 2014 
Após reunião do GT de LIPODISTROFIA 

 
 

Dados anteriores do Dossiê entregues para o GT de Lipodistrofia: 
De 2009/2010 em Janeiro de 2010- CAMS 

 OBS:  
As respostas do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do MS, estão em VERDE(2010). 

Foram complementadas as informações dos estados que estavam faltando,  
com os dados que temos. 

● 
De Julho 2012 a Janeiro 2013 em Abril de 2013- CAMS 

● 
Dados coletados através de informações enviadas via e-mail pelos e–groups da 
 RNP+BRASIL / FONAIDS / Apoio Soropositivo / CNAIDS/Fórum ONGs AIDS do RS 

● 
Representação da RNP+BRASIL na CNAIDS 
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AMAZONAS 
2014 
Zé Helio faço tratamento pra lipodistrofia desde 2009 sou do Amazonas fiz rosto e nádegas e 
sempre que tenho consulta a médica tem outros pacientes que também fazem tal 
procedimento este ano fiz 5 aplicações na região glútea. 
 
2010/2013 – sem informações 
 
2009/2010 
- Os porquês das aplicações do PMMA somente em pacientes com CD4 elevado. Quais os 
riscos em aplicar com CD4 abaixo de 200? O Manual de Tratamento da Lipoatrofia Facial, 
publicado por este departamento em 2009, recomenda: Critérios de exclusão de pacientes para 
o procedimento a contagem de CD4+ inferior a 200células/ml, uma vez que o risco de 
infecções nos locais do procedimento podem ser grandes. 
- Diretor do Hospital Tropical de Manaus que é referencia em acompanhamento das PVHA 
informou que todo o material que eles tinham foi devolvido para o Ministério da saúde por falta 
de demandas no serviço. Essa informação não procede! O Ministério da Saúde não tem esse 
papel, não recebe material de forma alguma.  
- O Estado não respondeu ao questionário enviado em agosto 2009. 
- Os médicos não estão encaminhando os pacientes para fazer o preenchimento da face. 
Muitos estados apresentam esse problema de estabelecimento dos fluxos. A Portaria em vigor 
trás um modelo de guia de referência e contra referência para que os infectos encaminhem os 
pacientes para avaliação e posterior tratamento. 
- Como estivemos dia 6 realizando o 2 encontro da RNP+ Amazonas e tinham pessoas de 
outros municípios fui de novo ver se era possível as pessoas do interior fazerem o 
preenchimento e as PVHA que estavam aqui já fizeram o cadastramento e vão ser logo 
chamados para preencherem o rosto com o metacrilato. 
- O material já está no estado e  a Sociedade civil pode estar informar aos pacientes que 
procurem os dermatologistas para serem avaliados e fazerem o preenchimento da face. Os 
pacientes devem ser encaminhados pelo médico de referência (infecto ou clínico), pois estes 
devem enviar todos os dados clínicos e laboratoriais recentes, bem como os esquemas 
terapêuticos. 

 
PARÁ 
 
2014 – 
No Pará tínhamos somente o trabalho de preenchimento fácil cadastrado no SUS que é 
realizado na URE DIPE ,mas também tínhamos o mesmo serviço de preenchimento facial feito 
no município de Santarém mas o município assumiu a compra do metacrilato e o pagamento 
dos profissionais que faziam os procedimentos.Os municípios de Belém e Ananindeua nunca 

AM 

Manaus 
Izabel Cristina de 
Carvalho Lima Dermatologista 

Fundação Alfredo da Mata – FUAM – 
03/2006 

Manaus 
Patrícia Mota de 
Maués Dermatologista 

Fundação Alfredo da Mata – FUAM – 
03/2006 

Manaus 
Maria Francimeire 
Augusto Alves Dermatologista SEMSA Manaus – 03/2006 

Manaus 
Carlison Zamith T. 
de Oliveira Dermatologista 

Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas – FMTAM – 03/2006 

Manaus Ana Tereza Orsi Dermatologista 
Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas – FMTAM – 03/2006 

Manaus 
Andréa 
Cavalcante Dermatologista 

Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas – FMTAM – 03/2006 

Manaus 
Mara Lúcia 
Gomes de Souza Dermatologista 

Policlínica Comte Telles – SEMSA – 
03/2006 

Manaus Silmara Penini Dermatologista 
Fundação Alfredo da Mata – FUAM 
03/2006 
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implantaram o serviço de preenchimento facial por falta de compromisso com a política de 
AIDS.Em 2014 a Ure Dipe deixou de fazer o preenchimento fácil porque o Estado não comprou 
metacrilato,sem falar que faz anos que dialogamos com o Estado para que os procedimentos 
de preenchimento de glúteo e a lipoaspiração venha para o Estado do Pará e nada de êxito já 
que o gestor estadual de saúde é descompromissado com a política de AIDS. 
Em Santarém os serviços continuam só com o preenchimento facial. 
 
2010/2013 
 – próximo mês os serviços devem retornar em Belém, ofertado pelo estado.  
-em Santarém já tem o serviço pelo município  
-Ananindeua  estão implantando o serviço.  
 
2009/2010 
- O Hospital Barros Barreto pactuou junto a SESPA em outubro (Aprovado em CIB) o projeto da 
lipodistrofia. Assinado pela Secretária e o processo está em tramitação para ser repassados os 
recursos e ser iniciado o atendimento. Esta foi a informação que o Depto. recebeu da 
Coordenação do Estado também, foram repassados recursos do PAM para as reformas e 
aquisição de equipamentos necessários para a implantação do serviço. 
- Viabilizar, enquanto aguardam o processo, uma médica dermatologista para UREDIPE. - Foi 
contratada uma dermatologista para o SAE, que será capacitada no CRT de SP no mês de 
fevereiro, para dar início ao preenchimento regular no estado.  
- Foi realizada uma capacitação em preenchimento facial no mês de dezembro de 2008, para 3 
dermatologistas do Núcleo de Doenças tropicais da UFPA, para implantar o serviço de 
preenchimento facial no Hospital Barros Barreto, o que não foi efetivado em 2009. 
 

TOCANTINS  
 
2014 
Aqui no Tocantins só houve alguns procedimentos quando 
se iniciou a implementação do serviço e isso no interior na cidade de Araguaina. 
na capital Palmas, o Diretor alegou que o HGP não tinha estrutura para tal. 
e por isso ficou.  
 
2012/2013 – sem informações 
 
2009/2010 
- Em Araguaina é que tem resolutividade para realizar tal procedimento, como já o fez. Exato. 
Foi enviado em dezembro de 2009 o processo de credenciamento do HDT de Araguaína, que 
permanece no Depto. De Aids, aguardando que o estado envie a estimativa de realização de 
procedimentos/ano (produtividade). 
- Na capital – Palmas - não há serviço.  
- O Hospital Geral de Palmas se recusou a implantar o serviço, alegando não ter estrutura 
necessária.  
- Cinco médicos do estado que fizeram treinamento, 2 deles que atuam em Palmas se recusam 
a fazer os procedimentos, agora não sei se por falta de estrutura ou medo. 
Foram capacitados em 2006, os seguintes profissionais listados abaixo: 

ESTADO MUNICÍPIO NOME ESPECIALIDADE SERVIÇO DE ATUAÇÃO 

TO 
Palmas 

Alda Cristina 
Almeida Dermatologista Hospital Geral de Palmas – 08/2006 

Palmas 
Ediane Figueira 
Cótica Dermatologista Hospital Geral de Palmas – 08/2006 
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Palmas 
Nilo Fernandes da 
Costa Dermatologista Hospital Geral de Palmas – 08/2006 

Palmas 
José Tarciso da 
Silva Dermatologista Hospital Geral de Palmas – 08/2006 

Gurupi 
Carla Turine Van 
Glahn Dermatologista 

Fundação UNIRG (público/privada) 
– 08/2006 

Araguaína 
Cláudia Bastita 
Câmara Dermatologista 

HDT Hospital de Doenças Tropicais– 
08/2006 

Araguaína 
Silvestre Júlio 
Silveira Dermatologista 

HDT Hospital de Doenças Tropicais – 
08/2006 

 
RORAIMA  
 
2014  
Aqui não temos o hospital credenciado e a única capacitação que houve em Manaus a médica 
que foi capacitada  se recusou a realizar o procedimento.Até hoje estamos no aguardo e um 
certo medico por camaradagem colocou o metacrilac em uma pessoa mais nada além disso. 
Temos um médico clínico Geral no SAE que se disponibilizou a realizar o procedimento e 
depende de uma capacitação o nome deme é Dr. Reneres. 
 
2010/2013- sem informações 
 
2009/2010 
- não existe nenhuma ação para tratar ou acompanhar a Lipodistrofia 

Foram capacitados os médicos listados acima. 
- O Estado não respondeu ao questionário enviado em agosto/2009. 

 
ACRE  
 
2014 
Continua do mesmo jeito, o Hospital não está credenciado, não tem médico capacitado para 
tal procedimento. 
 
2010/2013 
– não tem hospital credenciado, nem médicos capacitados para fazer a cirurgia reparadora   
- Aplicação do metacrilato não esta sendo feita 
 
2009/2010 
- Nenhum dermatologista que seja cirurgião capacitado e nem interessado em fazer 
capacitação  
- Hospital não esta credenciado para isso 
- Em 2010 vai ser feito um levantamento das pessoas que necessitam fazer algum reparo e na 
medida do possível mandará para o Estado mais próximo via TFD 
- Segundo a Coordenação do Estado, em resposta ao questionário enviado em agosto/2009, 
existe articulação com a FUNDHACRE para implantação do preenchimento facial, bem como no 
SAE –HD. Solicitam capacitação para os profissionais. Não há serviço de cirurgia plástica em 
hospitais do SUS no estado. 

RR 

Boa Vista Mauro Shosuka Asato  Infectologista Hospital Coronel Mota - 07/2006 

Boa Vista Luiza Aparecida da Costa Dermatologista Hospital Coronel Mota- 07/2006 

Boa Vista Rutiene Rocha de Mesquita Cirurgiã Plástica Hospital Coronel Mota- 07/2006 
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AMAPÁ  
 
2014 – sem informações 
 
2010/2013 – sem informações 
 
2009/2010 
-  Não está acontecendo nem se quer as  aplicações do PMMA no nosso estado,  
- Os médicos que foram capacitados não estão fazendo a aplicação.  
- Coordenação DST/AIDS, o conselho de saúde, o fórum, as articulações o que estão fazendo? 
- O material tem só falta uma sala, disposição dos médicos.  
- O Estado não respondeu ao questionário enviado em agosto/2009. 
- Foram capacitados os médicos listados abaixo. 

AP 

Macapá Zeneide Alves de Souza  Cirurgiã Plástica – 03/2006 

Macapá Patrícia Lenora dos Santos Braga   Cirurgiã Buco-Maxilo-Facial – 03/2006 

Macapá Afonso José Diger de Oliveira Dermatologista – 03/2006 

 

RONDONIA  – sem informações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÃO NORDESTE  



9 

 

ALAGOAS 
2014  
Estamos sem material (metacrilato) desde setembro do ano passado. Alegam problemas na 
licitação. estamos esperando mais alguma informação oficial que detalhe esta situação. 
RNP+alagoas.  

-atualização do Dossiê após entrega ao Departamento): Isto sabemos,mas não eh real 

porque não funciona. Fizemos uma mesa redonda com o pessoal responsável do HU e a 

secretaria estadual e nos provaram que não foi realizado lá facial. Agora já temos 

distribuição de metacrilato  no SAE do HDT e PAM . Chegou mês passado em cada um 

destes. Propomos a diretora de agravos que se fizesse um mutirão já que este material se 

acaba logo e tem pouca validade.  
 
 2012/2013 
- Só preenchimento facial; 
 
2009/2010 – Informação do Departamento 
- O preenchimento facial vem sendo realizado com regularidade no PAM Salgadinho, SAE 
municipal. Foram realizados 53 procedimentos entre 2007 e 2009. 
- Em julho de 2009 forram capacitados 8 profissionais do HUFAL e realizada reunião entre 
Coordenações, Diretoria do HU, regulação e SAE para iniciar o processo de habilitação do HU, 
para todos os procedimentos. O processo está em trâmite interno no estado. 

 
PERNAMBUCO  
2014 
- Resolução Nª 576 - 11.06.2014 - Resolve: 
- Deliberar que a Secretaria Estadual de Saúde realize um levantamento dos pacientes que 
estão na fila de espera dos Hospitais Oswaldo Cruz e Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira IMIP, determinando prazo para realização das cirurgias reparadoras de 
Lipodistrofia; 
- O CES/PE delibera ainda que a Secretaria Estadual de Saúde de PE faça análise do Contrato do 
IMIP, avaliando a possibilidade de inclusão de recursos ou adotando outras medidas 
necessárias de forma a possibilitar que o IMIP possa voltar a fazer a cirurgia de Lipodistrofia. 
- Nesta tarde, 14/07/2014  a RNP+PE foi convidada pelo o Ministério Publico de PE, a receber 
esclarecimentos sobre ação movida pela mesma no que diz respeito a nossa assistência. Entre 
umas das prioridades relacionadas nesta ação destacamos a falta ddas cirurgias reparadoras 
sobre os efeitos da lipodistrofia.A mais de  um ano que estamos sem acesso ao serviço de 
preechimento facial (PMMA), que segundo os Hospitais credenciados no Estado IMIPI e HUOC 
não estavam realizando os procedimentos pela falta da compra da substância (METACRILATO). 
Estavam presentes nesta audiência representantes dos hospitais citados, Secretaria do Estado,  
Sr. José Cândido, Sr. Jerônimo Duarte, Sr. Roberto Brito e demais envolvidos e citados nos 
autos.Como encaminhamento ficou decidido que: 
1) O IMIPI se responsabilizará pela compra do insumo (METACRILATO) e que na próxima 
semana o serviço estará sendo normalizado.  
2) O HUOC - (Hospital Universsitário Osvaldo cruz) se comprometeu em regularizar o serviço 
em 30 dias,por se tratar do serviço esta ainda em processo inicial e que precisa de um tempo 
maior para licitação etc. e que a princípio estarão apenas realizando o preenchimento facial, 
diferente do IMIPI que realiza outros procedimentos e como reivindicação nossa, 
3)Foi reaberto um pavilhão onde destina-se para o isolamento das PVHAs e que se encontrava 
em mal estado de atendimento no HUOC.- HospitaL Universsitário Osvaldo Cruz.. 
Muito embora tenhamos uma pauta  extença  como por exemplo: Falta de leitos em Hospitais, 
UTI, déficit de profissionais  etc.ainda não foi possivel uma resposta , que segundo a 
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promotoria ficará para um outro momento,  pois necessita de que alguns setores possam estar 
presentes para assim darem as respostas necessárias. 
 
Sabemos que diante dos que almejamos com relação a nossa assistência ainda temos muito 
que cobrar, mas do ponto de vista da realidade hoje, a normalização deste serviço citado, ja se 
trata de um grande passo mediante a importância desse serviço para todos nós PVHAs.. E 
VAMOS PECISAR DE TODO MUNDO E VIVA A VIDA 
Outro ponto de discussão importante foi sobre as cirurgias reparadoras de lipodistrofia, 
paradas nos dois hospitais credenciados para o serviço. Ficou acordado que o CES chamará a 
direção dos hospitais para fazer a discussão sobre este processo. 
 
2012/2013 
- Todas as cirurgias estão suspensas, por falta de material; 
-credenciamento de dois hospitais de referência para os procedimentos  
- apenas um está realizando as cirurgias o outro oficializando a portaria estadual  
 
2009/2010                                                        
- Temos enfrentado uma pauta extensiva com os gestores do estado no que concerne a 
política da lipodistrofia e seus enfrentamentos para a elevação da autoestima das PVHA 
 
Proposta: 
- Apresentar um relatório do ponto de vista nacional, focalizando em todos os estados a  
demandas reprimidas e as demandas que não são atendidas pelos gestores  
do SUS em cada estado. 
- Entrar com uma ação civil contra o estado brasileiro que vem violando os direitos humanos na 
área da saúde. 
- Exigir do governo uma transparência em suas ações, até porque conforme a 8080 o governo 
federal é que coordena a política do SUS, respeitando o comando único em cada esfera de 
governo.  
- Uma ação civil publica contra o Estado e o governo, assim como uma denuncia na ONU e 
outra na OMS  
- Exigir do governo federal um posicionamento ético para os cumprimentos dos marcos legais 
do SUS. 
 

- Foram capacitados  os profissionais acima.  
- O IMIP recuou na intenção de obter credenciamento para preenchimento facial em 2008. 
- Segundo a Coordenação do Estado, há um cirurgião plástico realizando o procedimento no 
HUOswaldo Cruz, com média de 12 por mês, com insumos adquiridos pelo PAM. Entre 2006 e 
2009 foram realizados 114 procedimentos.  
- Foi realizado um mutirão em Recife, em dezembro de 2008, sendo atendidas 45 pessoas que 
estavam em lista de espera para o preenchimento facial. 
- Há demanda de capacitação em PMMA  para profissionais do CS Amélia de Pontes em 
Caruaru, CS Bernadino de Campos em Petrolina e para o HUOC/UPE. 
- O HUOC está sendo negociado para as cirurgias, mas há problema de RH, de lotação de 
cirurgião plástico para assumir os tratamentos. 

 

BAHIA 
2014 
- Atualização após entrega do Dossie para o Departamento - Me lembro de tempos atrás ter te 
mandado dados sobre a Bahia, mas não sei se ainda vale ressaltar que nada mudou neste 
nosso estado, aqui. 

PE 
Recife 

Ivo Vieira Salgado 
Filho Cirurgião Plástico 

Instituto Materno Infantil Porf. 
Fernando Figueira - IMIP 

Recife 
André Figueiredo 
Coutinho Cirurgião Plástico 

Instituto Materno Infantil Porf. 
Fernando Figueira - IMIP 
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Continuamos SEM um Centro Cirúrgico de Hospital que possa fazer os procedimentos 
mais invasivos da Lipodistrofia, como a parte de Giba, Glúteos e Mamas... e aqueles 
preenchimentos em redor destes outros, em profundidade. 

Quanto ao PREENCHIMENTO FACIAL com PMMA, temos o CEDAP (Centro Estadual de 
referência - antigo CREAIDS) que possui 02 Dermatologistas que estão habilitadas a fazerem os 
procedimentos. 

Porém, não temos o menor acesso a informações sobre qual a PRODUÇÃO destes 
serviços, mensal ou anual, para ver como está a questão do ACESSO a estes procedimentos. 

Fica tudo no âmbito da Gestão do centro. E não sabemos se eles estão comprando 
com verba própria os insumos, mas pelo menos não tem havido informações de FALTA, o que 
já é um grande avanço. 

Mas não sabemos COMO e QUANTOS pacientes,principalmente do INTERIOR, estão 
sendo encaminhados, pois não vimos a construção de algo muito importante (para mim)... 
uma COMUNICAÇÃO e organização dos servi;cos para trabalhar em Rede com os Programas 
Municipais, e assim promover maior acesso a TODAS PVHA do nosso estado... 

Então, caro amigo, esta é apenas uma ATUALIZAÇÃO sobre o assunto, e gostaria muito 
que houvesse mais gente aqui que se preocupasse com o tema, para MONITORAR mais isto. 

No  6o Encontro Estadual de PVHA da Bahia (19 a 21/11/2014), deveremos abordar o 
tema e verificar como está a situação REAL e atualizada sobre isto. 
2012/2013 
 - Só existe um serviço realizando preenchimento facial; 
- sem interesse da gestão em credenciar hospitais para cirurgia 
2009/2010 
- O estado tem um profissional capacitado no CEDAP (antigo CREAIDS). Não realizam o 
procedimento por falta de insumos, não conseguem efetuar licitação de compra. 
- Há demanda para capacitar profissionais do Hospital Geral Roberto Santos, uma vez que 
estão em trâmite para a habilitação desta instituição para todos os procedimentos cirúrgicos. 
Também estão em trâmite para habilitar o CEDAP somente para preenchimento facial. 

 

CEARÁ 
2014 
Sobre o assunto como Telma informa de fato não houve avanço algum em relação as Cirurgias 
Mesmo o HC tenha cido credenciado há 04 anos, em (2010) não houve qualquer Interesse na 
contratação dos profissionais seja por parte do estado ou do Próprio hospital. 
 
Em 2013 o HC nos  informou que não tinha demandas, Busquei esta Informação com a Drª 
Andreia Pinheiro Dermatologista do Hospitl São José (aqui copiada) que já tinha uma lista de 
pacientes que precisava, Alem dos que agente já tinha na RNP, Com estas informações e Lista  
[dos pacientes Procurei o HC, me encaminharam ao Ambulatório de Cirurgia Plastica mais foi 
apenas para sermos mal  recebido pela equipe QUE ME INFORMOU Não ter este atendimento. 
 
Vale Informar que mantive contato com a Drª CLAUDIA, do Comitê gestor do HC, ELA é 
Anestegista e acabou de chegar no CESAU como conselheira  representando o Hospital das 
Clinicas, dialogamos sobre o assunto e ELA se colocou a disposição para que agente podesce 
trabalhar esta questão. Ela agendou uma Reunião com Dra Irtes na ùltima segunda feira 
passada, Que foi desmarcada por ela ter precisado viajar... Acredito que Essa reunião aconteça 
nos próximos dias. 
 
TEMOS UMA PAUTA NO CESAU para o Mês de Julho Assistência as PVHA de Fortaleza e do 
ceará, pelas questões dos  SAE do Municipio e do (HSJ) Hospital São José, e conssegui incluir A 
TB, Nesta Pauta,  vou tentar incluir também ESSA QUESTÃO, Embora considero que JÁ TEMOS 
UMA PAUTA GRANDE para o mesmo dia,... Mais concordo com Telma precisamos de uma 
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resposta da Direção do HC, Vou ver isto junto ao CESAU. Até para encaminhar também para a 
CNAIDS e RNP+BRASIL, Que estar fazendo um mapiamento deste atendimento nos estados do 
Brasil. 
2012/2013 
-Hospital de Clinicas credenciado para os procedimentos cirúrgicos, não estão realizando por 
problemas de fluxo. 
2009/2010 
- duas unidades de saúde fazendo o uso do metacrilato nas  PVHA, com recursos do PAM 
        -Hospital São José (de referencia) Dra. Andrea  
-Centro de Saúde D. LIBANIA -  Dr. Dias, atender as referencias dos (SAE) do interior  
- credenciamento dos hospitais com dois processos no MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
    1- HOSPITAL SÃO JOSÉ (referência) 
   2- HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO (H.C) encaminhado em 11/ 2009.  
- Ambos processos apresentam pendências, ou seja, foram enviados incompletos, faltando 
documentação, que já foi solicitada por Ofício à Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. O 
Hospital São José pede credenciamento para preenchimento facial e o Hospital Universitário 
Walter Cantídio para todos os procedimentos (cirurgias e preenchimento).  
- Estamos agendando nova capacitação para os profissionais do HC e do interior do Estado. 
Há demanda para capacitar mais 5 profissionais no estado para PMMA. 
Proposta: 
- Que o HC faça o tratamento da Lipoatrofia facial e da Lipodistrofia (principalmente ), ,já tendo 
sido adquiridos inclusive os equipamentos para este fim, que serão repassados ainda este mês 
para o HOSPITAL DAS CLINICAS, segundo a Coordenadora de DST/AIDS do Estado TELMA 
MARTINS. Exato, o Hospital está adquirindo lipoaspirador e cânulas. Somente poderá dar 
sequência ao processo, quando esses equipamentos estiverem comprados. 
Reivindicação da REDE ao Departamento seria:  
- Credenciar o C.S. DONA LIBÂNIA que mesmo  não  estando credenciado, o tratamento da 
LIPOATROFIA FACIAL das pessoas com indicação esta sendo feito, porem estas unidades 
estão deixando de receber o recurso.  
– Não há solicitação para o credenciamento do C.S. Dona Libânia. Segundo a Coordenação 
Estadual, não há interesse da instituição no credenciamento. 
 
Dúvida  
- Como exemplo já vivido, quando   foi  suspenso o preenchimento Facial por falta do não 
credenciamento da unidade que na época  fazia o procedimento no caso o HOSPITAL SÃO 
JOSÉ- é importante manter este serviço. 

                                                                 
Pergunta: 
 - "Quais esforços o Departamento de Aids está fazendo junto às coordenações estaduais e 
municipais de Aids  para a suspensão do uso da Estavudina?  
 
- E os Estados e Municípios como anda o credenciamento dos hospitais que já realizam alguns 
procedimentos da lipodistrofia mesmo que lentamente? 
                

SERGIPE  
2014 
- Sem informação  
2010/2013 
- Está realizando preenchimento facial em um único serviço; 
2009/2010 
- O estado realiza o preenchimento facial desde 2007, no HU / UFSE. Foram realizados 50 
preenchimentos nesse período. Insumos adquiridos com recursos do PAM. 
 

MARANHÃO 
2014 
-Sem informação 
2010/2013 
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 - Está realizando apenas preenchimento facial; 
2009/2010 
- O Hospital Geral (Tarquínio Lopes Filho) realiza preenchimento facial, média de 3 ao mês, 
tendo realizado 53 procedimentos desde 2006.  
- Há demanda para capacitar profissionais do Hospital Regional de Imperatriz, Hospital de 
Caxias e Hospital presidente Vargas. 
- O HG está em processo de credenciamento interno no estado, para preenchimento facial e 
demais cirurgias. 

 

RIO GRANDE DO NORTE  
2014 
Preparando um dossie junto com o Programa estadual de dst/aids e Hepatites Virais junto com 
o HGT Hospital de referencia. 

-Bom dia de acordo com o Hospital de referencia HGT - Hospital Gizelda trigueiro o serviço 

esta suspenso desde abril de 2008, tendo em sua lista de espera para realização de aplicação 
facial é de 50 pessoas, Dr. Paulo que é responsavel pelos procedimento diz que tem toda 

vontade de continuar, mais emperra, pois com a falta do material, que é responsabilidade da 

SESAP, não tem sido abastecido para continuação dos Procedimentos. em Conversa com Sra. 
Cristina Coordenadora do Programa estadual de dst/Aids, vai verificar onde esta o processo e 

o porque a paralização. ainda esta semana repasso a todos mais informações,  

Ontem, 12.07.2014, em reunião com a Sra. Sonia Cristina Coordenadora do programa de 

dst/aids e hepatites, me informou que o Metraquil foi comprado.  

2010/2013 
– Está sendo  realizando apenas preenchimento facial; 

 -articulando junto a Cour credenciar o Hospital Universitário federal  
 -pauta vitalícia a Lipodistrofia na PAMs e no Conselho Estadual um espaço para 
 praticas de Exercício de prevenção 
  - apartir do dia 24 e 25 de Julho estarão realizando as inscrições para realização das 
 praticas de exercícios 
 

2009/2010 
- fazendo um levantamento junto com as secretarias municipal e estadual de saúde.  
Foram capacitados os profissionais abaixo. 

RN 

Natal Ivany Bastos Xavier Dermatologista Hospital Giselda Trigueiro 

Natal Paulo Roberto Oliveira Dermatologista Hospital Giselda Trigueiro 

Natal Maurício Lisboa Nobre Dermatologista Hospital Giselda Trigueiro 

Natal Fernando José Cardoso Dermatologista Hospital Giselda Trigueiro 

- A Coordenação do estado não respondeu ao questionário em ago/2009. 
- A informação obtida por telefone é que os profissionais seguem fazendo o preenchimento, 
que o processo do Giselda Trigueiro este tramitando no estado.  
- Entre 2007 e 2009, foram feitos 76 preenchimentos faciais. 

 

PARAÍBA 
2014  
-sem informação 
2010/2013 
 - Estão realizando apenas preenchimento facial. 
2009/2010 
- O Hospital Clementino Fraga está habilitado para o preenchimento facial desde 2008, realiza 
em média 5 procedimentos/mês. Desde 2007 foram realizados 128 preenchimentos. 
- O Estado está em tramitação para habilitar o HU Alcides Carneiro de Campina Grande para 
preenchimento facial e o HU Lauro Wanderley para todas cirurgias. 
- Há demanda para capacitar profissionais de Campina Grande e do Lauro Wanderley. 

PB 
João Pessoa 

Luciana Cavalcante 
Trindade  

 
Dermatologista 

Complexo Hospitalar Clementino 
Fraga – 04/2007 
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João Pessoa Carla Renata Freire Meira  
 
Dermatologista 

Hospital Universitário Lauro 
Wanderley – 04/2007 

Campina 
Grande Maria Isabel Arruda  

 
Dermatologista 

Hospital Universitário Alcides 
Carneiro – 04/2007 

 

PIAUÍ  
2014 

Estive ontem no Hospital que faz este procedimento e a funcionária me informou que 
no momento não está sendo realizado por falta de material, mais segundo ela já foi feita a 
solicitação e a noticia que ela tem é de que o material chega até o final deste mês, ela disse 
que assim que chegar já vão dar continuidade pois já tem gente na fila esperando por este 
material para se fazer uso dele.  

Hospital de referência cadastrado é o Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela.   
Estão sendo executado só procedimento facial. 
Existe fila de espera sim, segundo a funcionária responsável pelo setor tem um   

quantitativo de 45 pessoas esperando chegar a sua vez de fazer o seu tratamento. 
Em casos da falta dos procedimentos foram tomadas algumas medidas como 

denuncias, etc? Não. Porque a próprio médico que faz o tratamento solicitou ao órgão 
responsável pela compra do material.  
2010/2013 
– sem informações 
2009/2010 
- O processo de credenciamento do Hospital Getúlio Vargas está em andamento no MS, neste 
momento aguardando habilitação junto à Coordenação de Alta Complexidade. 
- O preenchimento facial vem sendo realizado com regularidade neste hospital, foram 
realizados 161 preenchimentos entre 2006 e 2009. 
- Não há articulação para a realização das demais cirurgias. 

PI 

Teresina Jesuito Montoril Soares Dantas Dermatologista 
Hospital Getúliio Vargas – 
06/2006 

Teresina Tâmara Stélvio Guimarães Batista Dermatologista 
Hospital Getúliio Vargas – 
06/2006 

Teresina Vinícius F. Meneses Dermatologista 
Hospital Getúliio Vargas – 
06/2006 

Teresina Ana Lúcia França da Costa Dermatologista 
Hospital Getúliio Vargas – 
06/2006 

Teresina Maria do Amparo Salmito Infectologista 
Inst. Doenças Tropicais Natan 
Portela – 06/2006 

Teresina Kelsen Dantas Euláliio Infectologista 
Inst. Doenças Tropicais Natan 
Portela – 06/2006 

Teresina Miranízia Golçalves Honório Infectologista 
Inst. Doenças Tropicais Natan 
Portela – 06/2006 
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MATO GROSSO DO SUL  
2014 
- A quantidade de pacientes que estão aguardando procedimentos 
Segundo informações no Mato Grosso do Sul, tem uma quantidade razoável de pacientes 
aguardando procedimentos, mas números x não se tem isso só com secretaria de saúde do 
Estado de Mato Grosso do Sul 
- Quantidade de cirurgias executadas 
Não tem cirurgias realizadas no estado de MS, porque nunca se fez cirurgias reparadoras de 
lipodistrofia e nem preenchimento facial com PMMA (o Metacril). 
- Quantidade de Hospitais credenciados etc. 
Tem um hospital credenciado para fazer o procedimento no MS, mas só se faz cirurgias 
reparadoras facial com PMMA (o Metacril). 
Essas são as informações que temos do estado de Mato Grosso do Sul. 
- Quanto ao Metacril como por exemplo: Compra,quantidade etc. 
No MS tem aplicação de metacrilato somente todos são encaminhados ao CEDIP hospital de 
referência, na última reunião da comissão debatemos sobre a compra dos materiais pois a 
empresa que ganhou só fornecia o metacrilato e não as canolas, teve que ser feito outro 
pregão onde aparecesse uma empresa que tivesse os dois, todos os produtos estão sendo 
adquirido com antigo PAM as metas estão amarradas no COAP 
Mais não temos as cirurgias reparadoras pois conseguimos que o hospital fosse reformado, os 
médicos foram capacitados e retornando não voltaram para atender no SUS somente em seus 
escritórios particulares  

 
- Zé em MS temos aplicação de metacrilato somente todos são encaminhado ao CEDIP hospital 
de referencia, na ultima reunião da comissão debatemos sobre a compra dos materiais pois a 
empresa que ganhou só fornecia o metacrilato e não as cânulas, teve que ser feito outro 
pregão onde aparecesse uma empresa que tivesse os dois, todos  os produtos estão sendo 
adquirido com antigo PAM as metas estão amarradas no COAP mais não temos as cirurgias 
reparadoras pois conseguimos que o hospital fosse reformado, os médicos foram capacitados e 
retornando não voltara para atender no SUS somente em seus escritórios particulares  
 
2010/2013  
-foi pactuado recurso do PAM2011 para reforma no Hospital Universitário de MS para 
realização de cirurgias de Lipodistrofia, espaço esta sendo usado para leitos. 
 -faltando profissional de saúde. 
-só cirurgia facial  
 
2009/2010 
- Não tem a cirurgia reparadora  
- Tem a aplicação do metacrilato ate junho de 2009  - 200 PVHA fizeram a aplicação  
- Alguns médicos de Campo Grande MS fizeram capacitação para demais demandas mas nao 
aplicaram pois os hospitais não estão credenciados  
- Muitos PVHA estão  indo para SP para conseguir alguma cirurgia, em janeiro uma PVHA vai 
fazer de juba (giba). 
- A coordenação informa que estão em articulação com o HU para credenciar Centro de 
Tratamento de Lipodistrofia. 
- Estão com problemas em abrir nova licitação para aquisição de insumos (PMMA) pois a SVS 
do Estado não está de acordo com esse procedimento. Foram enviadas a eles todas as 
portarias e recomendações do MS, ficaram de dar uma resposta até novembro 2009, mas até o 
momento não temos posição. 

MS 
Campo Grande 

Marielle Correia 
Alves Dermatologista 

Centro de Doenças Infecto 
Parasitárias - 2006 
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Campo Grande 
Micket Ziolkowski 
Salib Cirurgiã Plástica 

Centro de Doenças Infecto 
Parasitárias - 2006 

 

MATO GROSSO 
2014 
- A quantidade de pacientes que estão aguardando procedimentos 

Segundo informações tem muitos pacientes aguardando para fazer a cirurgia, porque a 
maioria das pessoas que estão aguardando, não tem condições de sair do estado para fazer as 
cirurgias, arcar com as despesas como hospedagem, alimentação e passagem para fazer as 
mesmas e o TFD(Tratamento Fora de Domicílio) é muito burocrático que fica inviável entrar na 
fila pelo programa TFD. 
- Quantidade de cirurgias executadas 

Nem uma cirurgia foi realizada no estado de Mato Grosso, porque no mesmo não se 
faz cirurgia reparadora de lipodistrofia. 
Porque falta local credenciado e adequado para fazer as cirurgias, segundo informações 
obtidas da  suplência da RNP+Brasil no Mato Grosso, até foi capacitado um profissional para 
fazer as cirurgias no Mato Grosso, segundo a época foi feito o convite para o Hospital 
Universitário Júlio Miller de Cuiabá/MT, mas o mesmo recusou o convite falando que não tinha 
como fazer as cirurgias de lipodistrofias no Hospital, se no estado não se faz cirurgias 
reparadoras de lipodistrofia, quanto mais preenchimento facial com PMMA (o metacril). 
Essas são as informações do Estado de Mato Grosso é que no estado não se faz cirurgias 
nenhuma de lipodistrofia e nem preenchimento facial no Estado de Mato Grosso não faz e 
nunca fez cirurgia reparadoras de lipodistrofia quem quiser fazer cirurgia reparadora no estado 
tem que sair do estado procurar um estado que faz a cirurgia para fazer a mesma. 
- Quantidade de Hospitais credenciados etc. 0  Hosptais credenciados.  
- Quanto ao Metacril como por exemplo: Compra, quantidade etc. 

Não se faz compra de metacril, nem uma quantidade. 
2010/2013 – sem informação 
2009/2010 
- Apenas um médico treinado no SUS, para a realização de aplicação de metacrilato.  
- O único Hospital que atende a Portaria do MS, o  Hospital Universitário Julio Muller, em 
Cuiabá, não aceita ser referenciado para cirurgia reparadora e nem mesmo para aplicação de 
metacrilato. 
- Não temos nenhuma unidade do SUS em MT, realizando aplicação de metacrilato. 
- Marcar uma reunião com a Coordenação Estadual para levar uma posição atual da situação 
da Lipodistrofia em nosso  
- Colocar a demanda com suas dificuldades de implantação.  
- É lamentável que importante assunto ainda esteja praticamente parado, sem um 
andamento/resolução mais célere pelos responsáveis. 
- Acredito que se levássemos para a imprensa, numa espécie até de denúncia, talvez a 
Coordenação Estadual se preocupasse mais em resolver isso.             
- Levar o caso para o Ministério Público Federal e Estadual. 
- Os gestores fossem convidados para dessa reunião, é preciso forçar a participação destes 
cobrando-lhes responsabilidades. 
- Questões relacionadas à lipodistrofia são preocupantes que até mesmo a gerente do SAE 
estadual, há um mês, mais ou menos pediu ajuda ao movimento de Aids do Estado, no sentido 
de cobrar do Hospital Universitário Júlio Muller explicações sobre esse credenciamento para 
atendimento às PVHA, que de acordo com ela, não sai do papel.  
- A situação quanto à falta de um dermatologista era a mesma também até AGO 2008. O único 
dermatologista que seria possível nos atender através de um hospital de referência estava se 
aposentando.  
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- Certa resistência desses profissionais em nos atender em vista da patologia ser "específica". 
Acredito mesmo que seja por medo. Ou, sem querer polemizar, seria por pura discriminação?                        
- A questão sobre o uso da Estavudina é fundamentalmente pertinente. é interessante que o 
assunto também esteja na agenda das discussões, até porque também está diretamente ligado 
à Lipodistrofia. Aliás, é uma das causas que contribui para um dos efeitos colaterais que muito 
nos prejudica. Eu já fiz uso desta terapia.  
- A informação passada pela coordenação é que o dermatologista treinado não está 
atendendo, que estavam em agosto de 2009 com os tramites internos para credenciar o 
CREMAC para o preenchimento facial e em articulação com o HUJM para  o credenciamento 
para todos os demais procedimentos. O estado tem demanda para nova capacitação em 
PMMA.     

MT Cuiabá Edson Virgílio Dermatologista SAE Estadual / SES - 2006 

- Foi capacitado o profissional acima.    
 

GOIÁS  
2014 
- A quantidade de pacientes que estão aguardando procedimentos 
Segundo informações que são muitos os pacientes que estão aguardando procedimentos 
- Quantidade de cirurgias executadas 
Ainda não foi feita nenhuma cirurgia reparadora no Estado de Goiás, segundo informações 
obtidas, em Goiás já está em estado avançado para fazer o procedimento, já estão com local e 
com a sala reformada e adaptada com os aparelhos e com o profissional capacitado para fazer 
as cirurgias reparadoras de lipodistrofia e o preenchimento facial, segundo são dois os locais 
para fazer o procedimento de cirurgias reparadoras, que é o HGG que vai fazer as cirurgias 
reparadoras de lipodistrofia e o HDT que vai fazer os procedimentos de cirurgias reparadoras 
facial com PMMA (o Metacril) e que os mesmos só estão aguardando autorização da secretaria 
de saúde de Goiás para funcionar. 
- Quantidade de Hospitais credenciados etc. 
Segundo informações  são dois os hospitais credenciados para fazer o procedimento que são 
eles o HGG e HDT de Goiânia/GO, estão só aguardando autorização da Secretaria de saúde de 
Goiás. 
- Quanto ao Metacril como por exemplo: Compra, quantidade etc. 
Não obtivemos informações sobre a compra e nem a quantidade de metacril em Goiás. 
2010/2013 – sem informação 
2009/2010 
 Proposições: 
01. Leitura coletiva na reunião do artigo do Dr. Carlos Rosenthal. Sei que No Departamento de 
Aids, técnicos e gestores da Aids não gostam de Criticas. Acham que tudo que está sendo feito 
está bom e  as vezes legitima algumas ações com o respaldo de representantes do movimento 
social, que ao invés de fazerem controle social, insistem em dizer que as coisas estão bem. 
Conhecemos o artigo do Dr. Caio, além de aceitar críticas e analisar a situação do tratamento 
da lipodistrofia, precisamos sobretudo de parceria, de pensar juntos e de ações conjuntas com 
o controle social.  
02. Fazer uma cartilha a ser entregue para cada um dos  200 mil soropositivos do Brasil. 
Podem ser entregues nas Farmácias junto com medicamentos, informando de forma bem 
básica, o que é lipodistrofia, como se previne, como tratar, endereços de locais onde se faz a 
cirurgia de graça no Brasil, locais para denunciar a negligencia de atendimento. Já existe 
cartilha de lipodistrofia (Dicas +), foram distribuídas 100 mil exemplares aos serviços e ONGs. 
Fazer nova tiragem. Não há necessidade de constar os endereços, pois os pacientes devem 
ser encaminhados.  
03. Cartazes para todos CTAs, CRTs, Hospitais e consultórios de tratamento de HIV, Ongs 
com pessoas Heterossexuais, Bissexuais, Homossexuais e Travestis chamando estas pessoas 
para se cadastrar para cirurgia de lipodistrofia...... Não há um cadastro para lipodistrofia. Fazer 
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cartazes, uma campanha, é uma boa ideia, informando o que está disponível no SUS e como 
devem proceder, tanto os profissionais, quanto os pacientes. 

 
- Foram capacitados os profissionais acima. 
- Em setembro de 2009, foi realizada reunião em Goiânia com representantes do Hospital de 
Doenças Tropicais e do Hospital das Clínicas, além de técnicos da Visa, Coordenação 
Municipal e Estadual de DST e Aids. Os processos estão em andamento no estado para o 
credenciamento do HC para preenchimento facial e do HDT para as demais cirurgias. Os 
entraves são políticos e se referem a gestão plena do município e até o momento não houve 
solução para a questão. 
 

DISTRITO FEDERAL  
2014 
- A quantidade de pacientes que estão aguardando procedimentos 
Não sabemos porque a secretaria de saúde do Distrito Federal, não nos passou a lista e 
não temos acesso a lista de pacientes que estão aguardando procedimentos, mas não são 
poucas segundo informações. 
- Quantidade de cirurgias executadas 
São executadas 2 cirurgias por mês no HRAN 
- Quantidade de Hospitais credenciados etc. 
Tem um Hospital credenciado o HRAN que faz cirurgias reparadoras de lipodistrofia, aqui no 
Distrito Federal não estão sendo realizadas cirurgias reparadoras facial com PMMA, porque só 
tem uma médica realizando o procedimento e nunca se encontra a mesma, e não temos 
informação de que alguém tenha conseguido fazer a cirurgia, mas segundo diz que faz, mas 
não se faz cirurgias reparadoras facial 
- Quanto ao Metacril como por exemplo: Compra, quantidade etc. 
No Distrito Federal não estão comprando o Metacril (PMMA) para cirurgias reparadoras facial, 
porque a última compra que fizeram, compraram um material de má qualidade que o médico 
capacitado não aceitou porque não era apropriado para atender os pacientes, e a partir daí em 
diante não se fez mais a compra do metacril, e segundo a senhora Marília subsecretaria da 
secretaria de saúde do Distrito Federal em uma reunião com o movimento social de luta 
contra AIDS, quando questionada porque não estava sendo comprado mais o METACRIL a 
mesma com arrogância e apontando o dedo na cara da pessoa que havia feito a pergunta a 
ela, dá não compra do Metacril, a mesma respondeu que não estava sendo comprado e que 
não iria comprar mais o metacril, sem justificativa nenhuma e não comprou mais o 
medicamento. 
É essa a informação que temos sobre a compra do Metacríl e não estão fazendo cirurgias 
reparadoras facial no Distrito Federal. 
2010/2013 
– só preenchimento facial- sem PMMA 
 
2009/2010 
- Participar desta reunião  
- O HRAN está habilitado desde 2009 para a realização de todos os procedimentos, 
preenchimento facial e demais cirurgias plásticas.  
- Foram capacitados 8 profissionais do serviço de dermatologia e cirurgia plástica do HRAN. 
- O Hospital foi habilitado prevendo a realização de 2 cirurgias reparadoras por mês. 
 
 
 

GO 

Goiânia Nivea Cristina Ferreira Infectologista SAE de Rio Verde 

Goiânia 
Regina Célia 
SantosFernandes Dermatologista Hospital de Doenças Tropicais 

Goiânia Nayara Chaves Aveiro  Dermatologista Hospital de Doenças Tropicais 
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MINAS GERAIS 
2014 
As noticias de MG não são boas, aqui em Belo Horizonte nem o preenchimento facial 

que era realizado em dois serviços de referência, está parado ha mais de 6 meses. As 

outras cirurgias então, nunca acontecerão, na luta junto ao programa municipal para 

que sejam realizadosno Hospital de referencia, mas ainda nada...enfim. 

No interior, não consegui ainda confirmações, mas alguns serviços como em Contagem 

(região metropolitana) tb estavam realizando o preenchimento, e um hospital de Juiz de 

Fora as demais cirurgias reparadoras, não sei ao certo se ainda realizam. 

A justificativa da não realização do preenchimento facial, em BH é do produto, que não 

é confiável. 
- BH, tb estamos com problema na compra do metacrilato e já alguns meses em  resolver os 
problemas, 
2010/2013 
 – só preenchimento facial em BH e Contagem 
2009/2010 
- Em Belo Horizonte tinha o preenchimento facial no Centro de Tratamento e que estava 
caminhando muito bem (pouco atendimento, atende BH e região metropolitana), mas 
infelizmente acabou o material e pararam o procedimento,  
- Exato, o Estado de MG está em processo de compra do PMMA. Esta semana estivemos 
conversando com a Coordenação Estadual e esperam resolver o problema brevemente. Os 
preenchimentos vem sendo realizados no CTR Orestes Diniz em BH e no Centro de 
Especialidades Iria Diniz em Contagem somente. 
- As cirurgias reparadoras não estão sendo realizadas 
- No norte de Minas nada tem sido feito 
- Em Barbacena nada faz, encaminham os pacientes para Juiz de Fora e eles voltam sem 
resposta e sem nada marcado.  
 

SÃO PAULO  
2014 

 - São José do Rio Preto – 06.07.2014 - GADA 
Municipal: SAE São José do Rio Preto ( Serviço próprio municipal): 

         Preenchimento facial com PMMA realiza um grande número de procedimento há 04 anos. 
Regional: Hospital de Base São José do Rio Preto ( Hospital de Ensino e prestador do SUS 
Estadual): 

         Referência para micro região. 

         Preenchimento facial com PMMA. 

         Tratamento cirúrgico para acúmulo de gordura na barriga, Giba. 

         Não realiza colocação de prótese de glúteo (pois era referência) pediu descredenciamento 
ao CRT, a referência é no Hospital em São Paulo, que até hoje nunca fez nenhum procedimento 
para usuários de Rio Preto. 
Em relação a Ribeirão Preto, o serviço é oferecido pelo município e pelo Hospital das Clinicas, 
- Os hospitais credenciados para cirurgias reparadoras na capital estão realizando, mas com 
demanda reprimida.  
O Hospital Heliópolis tem fila de espera. Todavia com o aumento de profissionais no Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas, a expectativa que a demora seja reduzida 
No interior temos problemas na referência nos hospitais de Sorocaba, Ribeirão Preto e São José 
do Rio Preto, os hospitais credenciados não estão atendendo a referência regional estabelecida 
e com isso sobrecarregando os hospitais da capital. Na região de Botucatu não ocorre o mesmo 
problemas das outras regiões. 
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No que se refere ao preenchimento facial , nos últimos 6 meses foram identificados problemas 
no interior do estado, sendo que alguns municipios com falta de profissionais capacitados para 
realização. Foi proposto mutirões pelo estado nestas regiões para suprir a demanda. 

 
- Unidades que realizam preenchimento facial: 
GVE I: CRT-DST/Aids, PAM Heliópolis, IIER, HSP, HSPE, PM-DST/Aids-SP (CR Santo Amaro e V. 
Prudente)  
GVE VII: SAE Santo André, São Bernardo, Diadema  
GVE XI: CTA Araçatuba 
GVE XIII: H. Regional de Assis 
GVE XIV: SAE Bebedouro 
GVE XV: H. Estadual de Bauru 
GVE XVI: UNESP Botucatu e SAE Botucatu  
GVE XVII: CR Campinas, Bragança  
GVE XX: Piracicaba e Limeira 
GVE XXIV: HCFMRP-USP e Ambulatório Municipal de Ribeirão Preto 
GVE XXV: São Vicente, Guarujá, Santos 
GVE XXVI: S. João da Boa Vista 
GVE XXVII: São José dos Campos  
GVE XXVIII: São Sebastião  
GVE XXIX: H. de Base (S. José do Rio Preto), SAE SJRP  
GVE XXXI: Conj. Hosp. Sorocaba 
GVE XXXIII: Taubaté 
 
Rede cirúrgica de Lipodistrofia: 
UNESP de Botucatu é referência para as seguintes GVE: 
Bauru 
Botucatu 
Assis 
Marília 
Presidente Prudente 
Presidente Venceslau 
Sorocaba 
Itapeva 
HCFMUSP de Ribeirão Preto é referência para as seguintes GVE: 
Ribeirão Preto 
Franca  
Araraquara 
Hospital de Base de São José do Rio Preto é referência para as seguintes GVE: 
São José do Rio Preto 
Araçatuba 
Jales 
Barretos 
Hospital Heliópolis e Instituto de Infectologia Emílio Ribas são referências para as seguintes 
GVE: 
São Paulo – capital 
Campinas 
Caraguatatuba 
Franco da Rocha 
Mogi das Cruzes 
Osasco 
Piracicaba 
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Registro 
Santo André 
Santos 
São João da Boa Vista 
São José dos Campos 
Taubaté 
 
-Zé Hélio e Regina, na mesa de depoimentos do seminário de eventos adversos, onde vc tb 

estava meu tigrão gaudério, o jovem que representou o segmento deu um depoimento que 
chocou muita gente, lembra Zé? Eu acho que a inclusão dos jovens nesse GT é importante 

também por fornecer o contraponto à costumeira alegação governamental de que estamos 

envelhecendo, reclamamos de que? 

Eu tb acredito que esse GT poderia ser ampliado para um GT de envelhecimento precoce, que 

envolve desde lipo a danos ósseos, de disfunção erétil a cânceres. 

 
2010/2013 

– Preenchimento facial sendo realizado.  
- implante de metacril ainda é um sonho em várias cidades, desde 

pequenas como Peruíbe aqui no litoral até Campinas, uma 

metrópole onde são efetuados grupos de ajuda mútua e academia. 

 

-Presidente Prudente/ SP  organizados capacitações para os 
medicos dermatologistas ,  fizeram  as intevenções durante um 

tempo  e alegando falta de condições  e de pacientes deixaram de 

realizar nas unidades. O Dr. Carlos Nelli capacitado  na capital 

SP, seria referencia para  33 municípios, só faz atendimentos em 

sua clinica particular, não repassou a capacitação para outros 

dermatos públicos do município ou região. 

-Cirurgias reparadoras somente na capital estão realizando, os hospitais credenciados  no 
interior estão com dificuldades na implantação e com isso sobrecarregando a rede  na 
capital.  A cidade de Botucatu parece estar fazendo cirurgias, 
cerca de 500 km de distancia. 
-São Vicente – só preenchimento facial no SEA, cirurgias só avaliação 
-Instituto Vida Nova- São Paulo -  temos a academia de malhação vida nova  
-projetos ou academias preventivas desconhecemos  no interior  

-Mauá que tem academia, grupo e uma série de atividades 

relacionadas à prevenção secundária  
-Botucatu, com a verba do Mc Dia Feliz (apoio para as pessoas 

vivendo com HIV) tem desde aconselhamento para efeitos 

colaterais até uma instalação cirúrgica para correções da 

lipodistrofia. 
  

-ações são muito desiguais, percebendo-se que o maior problema é 

a falta de sensibilidade da gestão para esse tema,  inspirada na 

falta de sensibilidade da gestão federal, que há mais de uma d 

écada se recusa a tratar esse tema da forma devida e só sabe 

falar em diagnóstico e prevenção. 

 

Está sendo reativado o GT Eventos Adversos junto ao CRT 

DST/AIDS. 

Proposta: 

- abertura de Edital para academias  nos município  

- orientação aos médicos que atendem PVHA.  
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2009/2010 
- Problema com o preenchimento facial tem muito poucos, foram feitos vários mutirões em 
regiões onde havia dificuldades de executar o procedimento. 
- As cirurgias reparadoras tem uma demanda reprimida enorme, mesmo tendo 4 hospitais 
credenciados para tal procedimento, mas três deles ainda não realizam o procedimento (com o 
credenciamento pode pegar uma fila especifica mas isso não está acontecendo),  
- Os hospitais alegam que não tem cirurgiões para atender a demanda. Exatamente, isso vem 
acontecendo em todos os estados, por que os poucos que tem equipes de cirurgia plástica, se 
dedicam à queimados, reparadora de cirurgia bariátrica (redução de estômago e trauma). 
- Pressionando a Secretária Estadual de Saúde para que equacione este problema 
- Questões sobre os insumos; 
- as próteses, de quem é a responsabilidade da compra, o Programa Estadual tem comprado e, 
muitas vezes, ajuda na compra também dos materiais cirúrgicos; Todos os insumos 
necessários para a realização das cirurgias reparadoras devem ser adquiridos pelas 
Secretarias de Saúde (Estadual ou Municipal) segundo gestão, nos casos dos hospitais 
credenciados, conforme previsto nas Portarias 01 e 04 de 20 de janeiro de 2009. O Programa 
Estadual de SP tem adquirido próteses com recursos do PAM para agilizar, pois os processo 
licitatórios de compra são muito lentos. 
- Varias ações para preenchimento de quadril e as mesmas vêm se arrastando face os 
recursos interpostos pela Fazenda do Estado - necessidade de colocação de prótese lombar 
(quadril) porque houve perda total dos músculos, está em via judicial, porque foi pleiteado e no 
hospital foi informado que não há especialista e a defesa da Fazenda do Estado diz que se 
trata de cosmético, embora haja portaria (sobre o metacrilato) – desculpem, não entendemos 
essa questão...? O que é prótese lombar? 
- o hospital pediu para o paciente comprar linhas cirúrgicas; Todos os insumos são de 

responsabilidade do hospital. Se há desabastecimento, a questão deve ser solucionada 
localmente e o paciente não tem a obrigação de comprar medicamentos ou insumos. 
- As pessoas que não tem gordura alguma e neste caso dizem que não é recomendado 
nenhum tipo de cirurgia, nem reparadora nem colocação de próteses. Acordado que seria 
resolvido caso a caso. Se está se referindo a prótese de glúteo, realmente essa é uma questão 
ainda muito complicada, poucos profissionais tem experiência, pois o grau de lesão, em função 
da perda dos coxins gordurosos é muito grave. Se constituiu em 2009 um GT em São Paulo, 
para tentar estabelecer os graus dessas lesões e as recomendações terapêuticas para cada 
uma delas. A opção é fazer conjuntamente a colocação da prótese, gordura e PMMA, conforme 
previsto nas Portarias 01 e 04 de 20 de janeiro de 2009. 
- O Fórum de ONG/Aids do Estado de São Paulo encaminhou nesta quarta (20) uma carta ao 
governador José Serra e também à Secretaria Estadual de Saúde, além do Programa Estadual 
de DST/Aids (PE), cobrando a execução de cirurgias reparadoras nos municípios de Ribeirão 
Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto. O assunto já foi tema de reunião dos ativistas e o 
PE. Veja a seguir a carta dos militantes paulistas. 
 
Ilmo. Senhor 
Dr. Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário Estadual de Saúde do Estado de São Paulo 
C\C Ilmo. Sr. José Serra 
Governador do Estado de São Paulo 
Ilma. Sra. Dra. Maria Clara Gianna 
Coordenadora Programa Estadual de DST\Aids do Estado de São Paulo 
 
 
Prezado Doutor, 
 
O Fórum de ONG/Aids do Estado de São Paulo é uma iniciativa pioneira e bem sucedida de 
controle social em HIV e Aids, que tem sido reproduzida em diversos Estados. Criado desde 
1996 e fundado em outubro de 1997, conta hoje em todo o Estado com 112 organizações não 
governamentais associadas. 
 
Nos últimos meses estamos recebendo informações de úsuarios e organizações não 
governamentais que os Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Conjunto Hospitalar de 
Sorocaba e o Hospital de Base de São José do Rio Preto não estão realizando cirurgias 
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reparadoras em pessoas vivendo com HIV\Aids acometidas pela lipodistrofia e que necessitam 
deste procedimento cirúrgico. 
 
As informações estão deixando os usuários com expectativas e inseguranças, pois existe uma 
demanda reprimida no estado e estes hospitais foram credenciados para a realização deste 
procedimento e por algum motivo não estão realizando as cirurgias. 
 
Vale ressaltar que a realização da cirurgia reparadora e de grande importância para o aumento 
da autoestima e mesmo sua inserção social para com as pessoas vivendo com HIV\Aids. 
 
Diante disso exigimos que nos hospitais credenciados para realização de cirurgias reparadoras 
no estado de São Paulo, bem como as que estão na Rede de Assistência em Alta 
Complexidade no Tratamento Reparador da Lipodistrofia e Lipoatrofia do Portador de HIV/Aids 
conforme define a CIB 14/2009 de fato aconteça. 
 
Desde já agradecemos, 
Rodrigo de Souza Pinheiro 
Presidente 

 
RIO DE JANEIRO  
2014 – capital  
- Sobre o preenchimento facial, sabemos de duas unidades credenciadas: Antonio Pedro e 
Bosucesso.Mas, vou verificar e confirmo a informação.Quanto ao levantamento sobre o a 
lipodistrofia e o acesso as cirurgias reparadoras, nada foi realizado devido a greve. 
- Resposta do gestor do estado do RJ a representante do MNCP Mara Moreira sobre a situação 
das cirurgias reparadoras para lipodistrofia. Infelizmente os encaminhamentos para a mesma 
são complicados, a saúde aqui no RJ está há mais de um mês em greve. 
 
-Como vc já tem as informações do meu Estado (RJ), tudo ótim!! Quando tiveres o resultado 
completo compilado destas info e da reunião e suas decisões e encaminhamentos, por favor, 
compartilhe-as, pois existem muit@s jovens que precisam do preenchimento causando grande 
prejuízos de imagem em uma das fases mais importantes da vida e que os traz grandes 
dificuldades pessoais. Precisamos também colocá-los neste GT, se possível. 

 

Questionário abaixo – outubro de 2014 

LEVANTAMENTO LIPODISTROFIA – USUÁRIO 
IDENTIFICAÇÃO: 
Data de nascimento: ____/____/_____                                 Idade:______ 
Sexo: feminino (  ) masculino (  ) 
Raça/cor: (  ) branca (  ) preta (  )parda (  ) amarela (  ) indígena (  ) 
Como você define a sua orientação sexual? heterossexual ( ) homossexual ( ) bissexual ( )  
lésbica (  ) travesti ( ) transexual ( ) outros 
 
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRATAMENTO E A LIPODISTROFIA: 
1-Data em que se descobriu portador (a) do HIV:  ____/____/____  
2-Data do início do tratamento:  ____/____/____ 
Data em que iniciou com os anti-retrovirais:  ____/____/____ 
3-Qual a cidade em que 
reside?______________________________________________________ 
4-Qual o Local de 
tratamento?_______________________________________________________ 
5-Médico (a) que o (a) acompanha? 
_____________________________________________________________________ 

mailto:muit@s
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(  ) clinico geral (  ) especialista. 
Qual__________________________________________________ 
6-Você tem observado transformações em seu corpo, após o início do tratamento? Sim(  )    
Não(  ) 
Quais são essas 
mudanças?__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7-Percebe a necessidade de cirurgia reparadora?  Sim(  )    Não(  ). Em que região de seu 
corpo? 
_____________________________________________________________________________ 
8-Já abordou o assunto com o(a) profissional de saúde que lhe acompanha? Sim(  )    Não(  ). 
9-Quais os encaminhamentos que você recebeu?   Aconselhamento (   ) cirurgia reparadora  
(  ) preenchimento facial (  ) outros (    
).Quais?__________________________________________ 
10-Qual o impacto do tratamento na sua 
vida?__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
11-Em sua opinião o que mais poderia ser feito para solucionar os efeitos das transformações 
ocorridas em seu 
corpo?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Sugestões:______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

LEVANTAMENTO LIPODISTROFIA-PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
IDENTIFICAÇÃO: 
Categoria:___________________________________Especialidade_______________________
___ 
Unidade de 
Saúde:_________________________________________________________________ 
Município______________________________________________________________ 
 Quanto tempo atua com a temática HIV/AIDS? _________ anos/meses. 
 Qual o número aproximado de pacientes atendidos 
atualmente?___________________________ 
 
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRATAMENTO E A LIPODISTROFIA: 
Tem percebido alterações no corpo dos(as) pacientes atendidos(as)?  
(  ) sim, descreva os 
motivos_________________________________________________________ 
(  ) não, descreva os 
motivos_________________________________________________________ 
Tem recebido reclamações de pacientes a respeito das alterações no corpo? Sim (  ) Não(  ) 
Se sim  qual  tem sido o seu  
encaminhamento?_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Do número de usuários (as) que você atende, quantos  apresentam alterações no corpo? (         
) 
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O (a) usuário(a) faz relação de tais alterações com o tratamento 
realizado?_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Você já  indicou cirurgia reparadora?  
Sim(  ) Qual foi o desdobramento de tal 
indicação?____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
Não( ) 
 Por quê?___________________________________________________________________ 
Qual o efeito percebido nos pacientes que realizaram a cirurgia 
reparadora?___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

  

Local/Data Nome e assinatura do responsável pela informação 

 
- É preciso mesmo ampliar este GT em termos de participação até pq já está segmentado 
mesmo por necessidades que estão claras e que vivenciamos nas nossas ONGs e REDES em 
nosso dia a dia.   
Muitos jovens de transmissão vertical tomaram a tal “estavudina” por anos a fio... e hj muitos 
estão com lipodistrofia afiadíssima. Tenho algumas meninas o tempo todo me pedindo 
orientações neste sentido. No RJ o único hospital que fazia este procedimento (Hospital de 
Bonsucesso) está com o mesmo SUSPENSO. Soube que SP estão bem mais adequados a política 
instada para execução do procedimento. Estou quase indo para SP com elas.  
Enfim, ZH se precisar de fotos e maiores detalhes, posso te mandar privadamente.  
- Encaminhamento de participação  no GT de Lipodistrofia do Chefe de Cirurgia Plástica do 
Hospital de Botucatu para o Departamento e foi aceito. 
- preenchimento facial  com falta de material 
 
2010/2013 
-  Hospital da Lagoa (Fazia as cirurgias. Interrompeu à mais de 02 anos). 
-  Hospital Geral de Bonsucesso -no RJ, recebeu recursos para implementação da portaria, 
mas nunca executou nenhum procedimento. 
- Niterói - O Hospital Municipal Carlos Tortely, preenchimento facial. (Serviço suspenso à 02 
anos por falta de material. Aguardando a Gerência Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais 
na pessoa de Denise Pires para aquisição dos insumos necessários) Processo licitatório que já 
foi suspenso 03 vezes. 
- Hospital Universitário Antonio Pedro realizava  as cirurgias reparadoras- Serviço suspenso à mais de 
02 anos devido a saída do médico/professor responsável, com todos procedimentos sendo adiados, 
sem possibilidade de retorno, devido ao  processo de transformação do Hospital em Fundação (Não 
faz cirurgias à mais de 04 anos) 
- Barra Mansa /Volta Redonda - academia voltada para as PVHA com recursos  do PAM 
(Funciona na sede da RNP+ Médio  Paraíba). 
2009/2010 
- Sobre a implantação da portaria, temos avanços e retrocessos devido ao fato dos médicos 
treinados não serem concursados.   
- O uso da Estavudina nos esquemas de ARVs.  A Estavudina é a principal causadora de 
lipodistrofia nas pessoas soropositivas, no consenso terapêutico do MS não é mais 
recomendado o seu uso e ainda existem médicos que a prescrevem e também existem 
pacientes que continuam fazendo uso dela quando a recomendação é para sua troca por outro 
ARV. No estado do Rio de Janeiro existem 320 pessoas em uso da Estavudina. Bloco de 
respostas ao final 
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Questionamento 
-"Quais esforços o Departamento de Aids está fazendo junto às coordenações estaduais e 
municipais de Aids  para a suspensão do uso da Estavudina? Bloco de respostas ao final. 
  
Proposta: 
 - Departamento de Aids capacitar os médicos infectologistas para as questões da lipodistrofia, 
a maioria dos médicos desconhece as causas da lipodistrofia e como proceder  para o seu 
tratamento.  Principalmente, os novos profissionais que estão atendendo na rede pública de 
saúde. A lipodistrofia tem sido abordada nos Seminários de Toxicidade, organizados pelo MS 
em parceria com as CEs. Este é o espaço de atualização, direcionado aos médicos da rede. 

 
- Foram capacitados vários médicos no estado:  
- A Coordenação estadual não respondeu ao questionário, mas informou por telefone que a 
mádia mensal de preenchimentos é em torno de 70, no IPEC, HG de Bonsucesso, HSE e no 
SAE de Niterói.  No Gaffré Guinle não está mais sendo realizado o procedimento. Entre 2006 e 
2009 foram realizados aprox. 728 procedimentos, levantamento parcial. 
- A Coordenação do Estado informa está articulando para credenciamento destes serviços, que 
há alguns processos em tramitação no estado. 

 

ESPÍRITO SANTO 
2014  
Vi que em seu dossiê não consta  o estado do Espírito Santo, aqui no estado tivemos uma luta 
muito grande do Movimento de Luta Contra AIDS/HIV desde 2009 para que as cirurgias fossem 
efetivadas de fato. 
Hoje posso te falar com imensa alegria no coração que estão sim sendo realizadas cirurgias de 
Lipodistrofias e também o preenchimento de Metacrilato. 
Claro Zé que percalços aparecem e sempre estamos a monitorar estes procedimentos como 
toda ação do GOV. 
Mas se for o caso de uma confirmação do GOV. terei que solicitar a Secretaria de Saúde 
estadual o que demanda um tempinho. 
Esclareço que o intuito é somente de enriquecer o seu documento e que se você precisar 
demais esclarecimento ou até mesmo um questionário a preencher estou a disposição.  
 
 

RJ 

Rio de 
Janeiro Maria Clara Galhardo  Dermatologista 

Instituto de Pesquisa Evandro 
Chagas 

Rio de 
Janeiro 

Antonio Carlos 
Francesconi Dermatologista 

Instituto de Pesquisa Evandro 
Chagas 

Rio de 
Janeiro Paulo Roberto Cotrin Dermatologista Hospital Geral de Bonsucesso 

Rio de 
Janeiro José Anselmo Lofego Dermatologista Hospital Geral de Bonsucesso 

Rio de 
Janeiro Wander Reis  Dermatologista Hospital Geral de Bonsucesso 

Rio de 
Janeiro Paulo Oldani  Dermatologista Hospital dos Servidores do Estado 

Rio de 
Janeiro Dayvison Franklyn  Dermatologista Hospital dos Servidores do Estado 

Rio de 
Janeiro Márcio Serra  Dermatologista 

Hospital Universitário Gaffrée 
Guinle 

Curicica 
Alfredo Boechat 
Marques    Infectologista 

Hosp. Municipal Rafael de Paula 
Souza 

Macaé 
Edilbert Pellegrini Nahn 
Jr  Dermatologista SMS MACAÉ 

Niterói Maria Nazareth C. Pinto Dermatologista SMS Niterói 

Niterói Luiza Semeghini Dermatologista SMS Niterói 
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2010/2013 
– sem realizar nenhum procedimento cirúrgico e tem  Hospital credenciado para cirurgias de 
Lipodistrofia - Santa Casa de Misericórdia de Vitória, credenciada desde 2009.  - cirurgiões se 
recusando a realizar serviço devido ao valor defasado da tabela do SUS. 
-Secretário Estadual de Saúde Dr.º Tadeu Marino que se dispôs a repassar uma 
complementação no valor e a cirurgias deveriam esta acontecendo desde janeiro de  2012, o 
que não aconteceu.  
- em processo de compra de material permanente para as cirurgias através de  uma Emenda 
Parlamentar que o hospital recebeu segundo o hospital estes procedimentos  devem 
começar acontecer dentro dos próximos dois meses, 
- O MP do Espírito Santo já recebeu várias  denuncias, mas quase nada tem feito.  
-preenchimento com Metacrilato realiza em dois Hospitais, a Santa Casa e o Hospital 
Universitário. A demanda chegou a zerar ao ponto de um lote de metacrilato vencer o  prazo 
de validade.  
-demanda novamente  porém,  o metacrilato está em falta e segundo a Secretaria de  Saúde 
está em processo final de compra. 
2009/2010 
- A Santa Casa de Vitória foi habilitada em 2008 para realizar todos os procedimentos, 
entretanto, o serviço de cirurgia voltou atrás e a instituição será desabilitada para as cirurgias, 
ficando apenas com o preenchimento facial. 
- O Estado está tramitando o credenciamento do Hospital de Clínicas para todos os 
procedimentos, inclusive o preenchimento, para o qual há demanda de nova capacitação. 
 Foram capacitados em 2006 os profissionais acima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

Vitória 
Raimundo Inocêncio dos 
Santos Cirurgião Plástico Santa Casa de Misericórdia 

Vitória 
João Basílio Espíndola de 
Souza Dermatologista Santa Casa de Misericórdia 

Vitória Alberto de Paula Nogueira Dermatologista Santa Casa de Misericórdia 

Vitória 
Luis Fernando Soares de 
Barros Cirurgião Plástico Hospital das Clínicas - HUCAM 

Vitória 
Sandra Bittencourt 
Miranda Dermatologista Hospital das Clínicas - HUCAM 

Vitória Ernerto Negris Neto Dermatologista Hospital das Clínicas - HUCAM 
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PARANÁ  
2014 
-Simone -MS-ver texto....aqui em Curitiba não foi diferente os médicos  receberam 
treinamento pelo SUS  ainda não fazem nem uma cirurgia o hospital  da época dizia que não 
tinha condições é olha que já faz tempo ....Até hoje não vejo nada de concreto aqui.. 
-Silmara - Hospital de Clinicas de Curitiba está fazendo a facial. Hospital Evangélico tinha sido 
cadastrado, médico feito o treinamento, mas infelizmente ele faleceu e não foi feito mais nada.  

-Ainda estamos em soluções quanto ao preenchimento facial e 
cirurgias reparadoras no estado do Paraná. 
 
- É sabido que, o Hospital Evangélico de Curitiba, bem como o Hosp. Universitário de 
Cascavel continuam credenciado no MS para estas cirurgias. 

Em alguns lugares, como exemplo, Cedip - Cascavel, realizou vários 
preenchimentos faciais, no local, por estar credenciado e ser 
laboratorial. Mas este ano, não foram realizados mais, pois conf. A coordenação me falou, 
foi atendido a demanda, até aparecerem novasnecessidades. 

Quanto a Toledo, foi enviado para a Regional de Saúde uma relação de 
nomes de PVHAs que necessitam, tanto de reparação facial, bem como, cirurgias 
reparadoras, e esta lista parece que ser perdeu por lá, conforme eu havia te dito quando 
estivemos em S.Paulo - Seminário de Vacinas. 

Estamos correndo atrás para se ter uma solução o mais breve possível. 
Será necessário o Estado intervir sobre estes cadastramentos de hospitais 

que não atendem e parece que não vontade para isto.  Rever estes critérios para 
cadastramentos de hospitais junto ao MS.  

O hospital Oswaldo Cruz de Curitiba está fazendo alguma coisa para atender 
a demanda da capital. 

Estamos aguardando uma segunda reunião com a coordenação do Estado, afim de 
dirimir sobre este assunto o quanto antes. 
2010/2013 – sem informações  
2009/2010 
- A espera de resposta do Programa Estadual de DST/Aids da situação da Lipo no estado. 
- ocorrem preenchimentos faciais com PMMA em atenção ambulatorial, não temos dados se 
contemplam integralmente a demanda. O PR não respondeu ao questionário enviado em 
agosto/2009. 
- técnicos (médicos dermatos, outros) que receberam a qualificação/treinamento de custo 
elevado ofertado pelo DN DST/Aids em processo de mutirões ano 2005 - estes capacitados 
para os procedimentos não estão integralmente dedicados a função, desligados ou transferidos 
para outros setores do SUS, fato que prejudica a integral atenção aos novos necessitados - 
crescente demanda. 
- no PR somente 1 hospital em Cascavel se habilitou para realizar as cirurgias, mas até este 
11/2009 não temos notícia de que estão realizando o que se habilitaram. A demanda no PR é 
pelo cadastramento de 3 hospitais para tanto. Porém as alegações dos donos de hospital ou 
superintendentes destes estabelecimentos é de que a tabela de custeio dos procedimentos 
elencados não cobre as despesas do possível prestador de serviços ao SUS. Os cálculos da 
tabela do SUS não feitos pela Média e Alta Complexidade e sim cobrem os custos da 
realização do procedimento e os insumos necessários. 
- Teremos em 12/2009 um simpósio paranaense sobre co-infecções e co-morbidades em 
HIV/Aids. Queremos mobilizar o maior numero de paranaenses para pressionar durante este 
dezembro a tomada de decisão de  habilitação dos serviços necessários para o enfrentamento 
real das gibas, perda de tecidos, etc. 
- ainda é inexistente o fluxo de serviços disponibilizados para esse fim a qualidade de vida das 
PVHA no Paraná.  
- A BI-PARTITE e gestores não estão dando conta de habilitar hospitais e equipes para tanto - 
e esse tanto é crescente a cada dia... Quem habilita os serviços é o MS, a Bipartite aprova a 
implantação do serviço e os gestores estabelecem a rede de tratamento de lipodistrofia, 
conforme a distribuição de pacientes no estado.  
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SANTA CATARINA  
2014 –eu  postei   o que  temos   em  santa  catarina .   nao  temos  hospitais  credenciados   
faltam   medicos  especilizados  , porem  fazem  os  procedimetos faciais   prenchimeto   com 
recursos do DSTaids 
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2010/2013 - sem informações 
2009/2010 
- O  tratamento  de  lipodistrofia    no  Estado  de Santa  Catarina esta  parado, com  muitas 
pessoas no aguardo  da  compra  de  medicação   para  reposição.  
- Pessoas  no  aguardo  de  cirurgia   por  falta  de  medicação e médico.  
- Não temos  hospital  credenciado  no  Estado.  
- Há varias  ações  no  ministério  publico  para   que  seja  efetivado   os  procedimentos.  
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- Muitas  pessoas   sofrem  no  aguardo  das  providências. 
Por solicitação da Ira, seguem as informações sobre a situação atual da lipodistrofia no Estado 
de Santa Catarina. 
No período de 2006 a 2009, foram realizados 467 procedimentos, incluindo novos pacientes e 
retornos. Apenas 1 (um) médico tem realizado os procedimentos! 
 
- Foram capacitados todos os profissionais acima em 2007. 
Segue a série histórica: 
PROCEDIMENTOS 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

PREENCHIMENTO 
FACIAL 

29 72 211 155 467 

O número de procedimentos do ano de 2009 refere-se apenas até o mês de agosto. Desde 
então, não estão sendo realizados novos procedimentos, visto que o PMMA era adquirido com 
recurso do PAM Estadual e após o procedimento de preenchimento facial ser incluído no MAC 
(procedimentos de média e alta complexidade) essa aquisição com recursos do PAM não é 
mais possível. Essa informação não procede em absoluto! Ser um procedimento de recurso 
MAC, significa que quando o ambulatório ou Hospital se credencia para preenchimento facial, a 
transferência do recurso se dá pela via do MAC (Média e Alta Complexidade). Não tem nada a 
ver com a compra através do PAM, que se destina aos serviços NÃO CREDENCIADOS da 
rede. 
 
Para a continuidade dos procedimentos e nova aquisição do PMMA é necessária uma nova 
pactuação. Ou seja, conforme determina a Portaria Conjunta SAS/SVS nº. 01, de 20 de janeiro 
de 2009, o Gestor de Saúde deve fazer o planejamento da rede de assistência, em conjunto 
com a Coordenação Estadual ou Municipal de Aids, de acordo com a demanda local e com o 
número máximo de serviços a serem credenciados para Tratamento da Lipodistrofia, por 
Unidade Federada (Anexo III) e com o Plano Diretor de Regionalização (PDR). Após o 
planejamento, a solicitação de credenciamento de cada Unidade de Saúde deve ser pactuada 
na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) Estadual. Aqui há uma confusão absoluta com o que 
reza a portaria vigente! Não há necessidade de pactuação para o PMMA. A questão é: as 
Coordenações seguem comprando por que ainda não tem serviços credenciados. A partir do 
credenciamento os insumos todos, inclusive o PMMA devem ser adquiridos pela 
instituição/secretaria de saúde. 
Como medida emergencial, mesmo que a aquisição do PMMA não seja mais possível com 
recursos do PAM, pois este procedimento já consta na tabela SIA/SUS, a Gerência de 

SC 

São B. do 
Sul Alexandre Luíz Weber Dermatologista Sec. Mun. Saude S.B.Sul 

Itajaí André Luiz Rossetto Dermatologista 
CODIM Prog. 
Hanseníase PM 

Chapecó Aniela Maria Romanini Dermatologista Hosp. Amb. US. Chapecó 

Lages Auro  Prochnau Dermatologista Progr, Mun. DST/AIDS 

Porto União 
Fernanda Rech Gomes 
Gregol Dermatologista Unid. SaúdePorto União 

Joinville Fernando Sanfelice André 
Cirurgião 
Plástico H.R.H.D.S  

Florianópolis Gabriel A. Gonçalves   
Cirurgião 
Plástico Hosp. Universitário 

Jaraguá do 
Sul Glauci Gaziri Dermatologista Hospital, Amb, U.S, PM 

São José Hiddeo Suzuki Med. Cirurgião H.R. São José 

Itajaí Juliana dos Santos Floriani Dermatologista Policlínica Central PM 

Florianópolis Mariana Tremel Barbato Dermatologista Policlínica Central PM 

Criciuma Nage Mouzer Dermatologista 
Serv. Amb. Espec. 
Hanseníase (AME) 

Joaçaba 
Roberto Rheingantz da C.  
Filho Dermatologista 

Centro Esp. Med. De 
Joaçaba 

Florianópolis Vilberto José Silveira 
Cirurgião 
Plástico Hosp. Universitário 
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Vigilância das DST/HIV/Aids está providenciando a compra de 200 seringas contendo 3.0 ml do 
produto, para que a realização dos procedimentos seja mantida. Depois de um moroso 
processo licitatório, o pregão para compra será realizado no dia 17/11/2009. Em nenhum 
momento foi ventilada essa posição, a aquisição de PMMA segue prevista no PAM e sendo 
executada pela maioria dos estados. 
Atualmente em Santa Catarina aguarda-se que o Hospital Homero de Miranda Gomes 
(Hospital Regional de São José), que já foi contatado por esta Coordenação, encaminhe o 
quanto antes a documentação para qualificação e para posterior pactuação na CIB.  
 

RIO GRANDE DO SUL 
2014 
 Dialogo e-mails : 
Isso deveria ser denunciado no Ministério Público. 
Pode ser que as coisas mudem... 
E temos um grande problema atualmente: quem representa a gestão não colabora  nada. Mais 
tumultuada do que trabalha! E com costas quentes. 
Sinceramente? 
Caos total. 
 
-Sim, imagina, à mil maravilhas...longe disso, até onde sei, era encaminhado pelos SAE´s, agora 
com a descentralização seria nas UBS, à qual esta sendo definido com o movimento 
totalmente contra e as próprias UBS também. 
Tinhamos que ver qual é o fornecedor desse material que a dermato está falando e solicitar 
retirada...que achas que podemos fazer?, é bravo, o ideal seria as pessoas que usaram fazerem 
a denuncia né! 
 
1-  as pessoas nao querem entrar (novamente) numa fila e dizer tudo o que tem e deixam de 
ter e etc. fora que precisa ser a UBS referencia da residencia. 
muitos nao querem que vizinhos saibam da sorologia. 
o dermato diz que o material que tem por aqui eh de baixa qualidade e deixa o rosto todo 
embolotado. 
nao vale a pena fazer isso! 
o que nao gostamos na comissao eh que parece que o serviço esta as mil maravilhas e as 
pessoas nao vao porque nao querem! me poupe!  
2- As pessoas do RS não indagaram sobre a aplicação de metraquil, falaram mais sobre as 
cirurgias reparadoras. 
O Paraná que abordou mais esse fluxo de aplicação facial. 
3- A lipodistrofia veio através do Jair que representa a Seção na Comissão de AIDS do Ces. 
E Que nos disse que os serviços estão ociosos porque as pessoas não procuram. 
Nós do movimento social falamos que precisamos falar com quem usa pra saber o que está 
acontecendo. 
 Poucos minutos entrei em contato com um amigo que trabalha no SAT que me informou que 
os usuários não querem entrar na fila do sistema aghos que a prefeitura de POA instituiu. 
E mais: o dermato não recomenda o material que está sendo disponibilizado. Diz que é de 
baixa qualidade. 
Só porque é SUS? 
4- O Charão apresentou o fluxo e nós colocamos a realidade enquanto usuários 
A questão da lipodistrofia temos que continuar a colocar em todos os espaços. 
O legal foi que a médica de São Paulo rebateu algumas questões, foi bom, mas a novela está 
ainda no inicio.  
5- Gostaria de saber qual enfoque foi dado para o tema lipodistrofia. 
Discutiram o fluxo? 
As pessoas relataram suas experiências? 



36 

 

6- Aconteceu em Florianópolis de 28 a 31 de agosto a 3ª Oficina de instrumentalização do 
Projeto Protagonismo Tri-Legal, que tem por objetivo o fortalecimento das Redes e 
Movimentos da Região Sul do país através de formação continuada. 
  
Neste 3º momento foram debatidos os temas de Lipodistrofia - Prevenção e tratamento onde 
a Dra Mylva Fonsi do CRT de São Paulo fez uma mesa riquíssima de informações, além de 
Mylva, os gestores dos três estados da Região Sul e do município de Florianópolis se fizeram 
presentes em duas mesas, sendo: Lipodistrofia - Panorama e fluxos e AIDS X Atenção básica, 
assim como o tema de Gênero e Raça/cor como determinantes em Saúde com participação de 
Ana Carla Vidal da ACMUN (Associação Cultural das Mulheres Negras) e muito mais!!! 
 
O Zé Hélio está no GT de Lipodistrofia da CNAIDS, quem sabe se pergunta via e-group sobre. 
Sobre a baixa qualidade do material temos que discutir, falei com uma amiga que vende para 
consultorios de hospitais e ela me falou que o metraquil não é um produto confiavel, já a Dra. 
Mylva, explicou que esse é o mais apropriado e que normalmente as clinicas particulares usam 
outros, devido à ofertarem outros mais caros, mas temos que colocar isso em discussão, pois 
as pvha podem ter problemas caso não seja produto apropriado. 
Em relação aos usuários não quererem entrar no sistema aghos, desconheço, porque será?, 
porque demora muito? 
Vamos falando 
 
Reunião ampliada e Visita ao GHC 

Encaminhamentos da visita ao Grupo Hospitalar Conceição, com a participação de 
representantes da Comissão de DST/HIV/AIDS e a área técnica do GHC sobre a situação dos 
serviços de Lipodistrofia credenciados com esta instituição, conforme a Portaria Conjunta 
SAS/SVS n°01, de 20 de janeiro de 2009, do Ministério da Saúde, relativa a preenchimento 
facial e cirurgias reparadoras para Pessoas Vivendo Com HIV/AIDS – PVHA: 
 - Estado entrar em contato com a regulação do estado e município de Porto Alegre 
para esclarecer e resolver os entraves e o porquê da pauta ociosa referente a estes 
procedimentos, 
 - Informar / rever os fluxos para os procedimentos, 
 -Resolver e buscar solução sobre o grande entrave: pacientes que necessitam 
procedimentos relativos a preenchimento facial e/ou cirurgias reparadoras que não são 
encaminhados pela área medica dos serviços de saúde de Porto Alegre e dos municípios que 
tem o GHC como referencia para estes procedimentos, ocasionando uma agenda ociosa para 
eles executarem este serviço contratado pelo MS, 
 - Rever a divisão regional que foi feita pelo Ministério da Saúde com os dois hospitais 
que estão credenciados no estado, devido à logística/fluxo e apoio para as PVHA que vem de 
outros municípios fazer os procedimentos no GHC e Hospital Geral de Caxias do Sul, foi 
colocado que o estado pode ter cinco serviços credenciados para estes procedimentos e que 
ajudaria a solucionar os problemas de logística, 
 - Na próxima reunião da COGE pautar a Lipodistrofia para fazer um levantamento da 
situação e encontrar soluções para os grandes entraves da realização destes procedimentos: 
falta de informação do assunto por parte dos profissionais de saúde e dos usuários; dos 
pacientes que necessitam procedimentos relativos à Lipodistrofia e que não tem 
encaminhamento pelos seus médicos; rever os fluxos de encaminhamento; regulação dos 
serviços e os serviços credenciados; apoio aos pacientes que se deslocam para serem 
submetidos a algum destes procedimentos. 
 
 Os encaminhamentos definidos nesta visita ao GHC são os mesmos detectados na 
reunião ampliada com os serviços credenciados no estado para os procedimentos da 
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Lipodistrofia no estado, quando se chegou à constatação que os problemas indicados são de 
gestão e dos serviços de saúde estaduais e municipais que não fazem os encaminhamentos. 
 
 Na reunião ampliada foi colocado que o problema da aplicação do Polimetacrilato não 
é do produto e sim de ordem técnica de aplicação do produto – uso de seringa ao invés de 
microcânulas – ocasionando deformações nas aplicações.  
  

- Situação Cidade de Rio Grande 4-11-2014  
A ONG Mãos Unidas pela vida, vem informar que nesses 11(onze) anos, atuando na Prevenção 
do HIV/AIDS e proporcionando apoio aos cidadãos positivos. Verificou que existem diversos 
casos de lipodistrofia e efeito colateral que vem causando múltiplos transtornos a pessoas que 
vivem com a HIV/AIDS e que desconhecem tal patologia e suas consequências. 
 Dada forma, representantes dessa ONG realizaram escuta sensível e exposição dialogada com 
os pacientes no SAE durante as consultas médicas e 98% (noventa e oito por cento) confirmou 
que essa patologia não é informada ou discutida durante as consultas médicas com os 
infectologistas. 
Por certo, os cidadãos positivos necessitam manter-se equilibrados,  tanto física como 
psicologicamente para que o organismo possa reagir bem aos ARVS. Alguns relatos evolvem de 
acordo com as problemáticas experimentadas como dores nas costelas, problema de 
autoestima em virtude do grande acúmulo de gordura abdominal ou ainda em decorrência da 
concentração de gordura na barriga, costas, pescoço e nuca (giba) e perda de gordura nos 
braços, pernas, nádegas e face. 
Uma paciente informou que pediu um encaminhamento para avaliação de um cirurgião 
plástico, mas lhe foi negado pela médica infectologista; alegando que haviam pessoas em 
situação de maior gravidade e que viviam com isso e que ainda não necessitava de uma 
intervenção cirúrgica.  Ora se a humanização dos atendimentos é tão enfatizada na atualidade 
devido ao cenário caótico em que se encontra a saúde pública, questiona-se o porquê da 
negativa do encaminhamento, que por certo não será da infectologista a especialidade dessa 
avaliação.  
Contudo, se a cirurgia é um direito de todos os cidadãos positivos acometidos pela lipodistrofia, 
então os infectologistas desse município precisam ser informados, razão pela qual se solicita 
intervenção e aconselhamento das melhores medidas a ser adotadas. E que esse relato se 
cunhe como denúncias de fatos que ocorrem no município há muitos anos.  
Margarete Silva de Melo – Presidente da ONG Mãos Unidas pela Vida - RG 
 
2010/2013 
- Reuniões resolutivas paradas desde julho de 2012  

- Hospital de Caxias do Sul  

- Dados sobre a produtividade da media e alta complexidade 

centralizados  no Departamento  

- sem dados  sobre  quanto  e  se já foram  realizadas 

cirurgias reparadoras   

– GHC – Grupo Hospitalar Conceição 

- A regulação / fluxos/ regiões de atendimento ainda 

não  foram definidos  

  - demanda reprimida, sem dados.  

- Preenchimento Facial sem dados  

– sendo realizado preenchimento facial em Porto Alegre: ADS e SAT / Gravataí / Pelotas / 
Santa Maria( em procedimento de credenciamento) 
- 2 hospitais credenciados: 
  - Grupo Hospitalar Conceição há +- 3 anos credenciado e realizando poucos  
  procedimentos por problemas técnicos e de fluxo 
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  -Hospital Geral de Caxias do Sul - credenciado 1⁰ semestre de 2012 - com toda  
  a documentação aprovada e os fluxos já  estabelecidos e que serão levados  
  para o GHC 
2009/2010 
- Se não está acontecendo como deveria (com médicos contratados para tal) que seja 
realizado pelos cirurgiões que já têm na rede  
- É um problema que estigmatiza as pessoas vivendo com AIDS.  
- Aprovado no PAM 2010 o acompanhamento de exercícios físicos e nutricional. 
- Reativar o funcionamento da academia de ginástica do Sanatório Partenon. 
- Pedido na reunião da Comissão de DST/Aids do SES reunião com o GHC e esclarecimentos 
das ações da Lipodistrofia no Estado e até o momento nenhuma resposta oficial. 

 - A informação enviada pela Coordenação Esadual em resposta ao questionário de agosto de 
2009 diz que o Estado realiza preenchimento facial, com recursos do PAM, nos seguintes 
ambulatórios: Ambulatório de Dermatologia Sanitária, SAE Guaíba, SAE Gravataí, SAE 
Hospital Partenon, SAE Novo Hamburgo, SAE Pelotas – entre 2006 e 2009 foram realizados 
265 procedimentos. 
- Foram capacitados os profissionais acima. 
- Estão em implantação mais dois serviços: HU de Santa Maria e SAE de Sapucaia do Sul. 
- O Hospital Conceição está habilitado desde 2008, vem realizando com regularidade desde 
2009, ainda que com produtividade muito baixa de 20 pacientes. Não está realizando cirurgias 
reparadoras, por falta de médicos e equipamentos... 
- Informações que obtive junto a Seção Estadual de DST/Aids - dia 22/01/2010: 
-Grupo Hospitalar Conceição - hospital credenciado: 
- Informou que ainda não estão realizando a Lipoaspiração por não ter sido comprado o 
aparelho – lipoaspirador- e quando do credenciamento o hospital foi informado que o aparelho 
seria disponibilizado pelo Ministério da Saúde 
- Prótese mamaria estão realizando 
- Prótese de glúteo o fornecedor no estado esta cobrando por prótese R$ 2600,00 - o dobro do 
preço que o Sus paga R$ 1300,00 - não  foi comprado em virtude do preço.  
 
- Preenchimento Facial esta sendo realizado, não passaram ainda o numero de PVHA que já 
fez o preenchimento. 
- A Seção Estadual de DST/Aids não consegue marcar reunião com o GHC, a qual vem sendo 
pedida pela Comissão de DST/Aids do SES desde que foi credenciado o hospital. 
- A Santa Casa de Misericórdia de POA pediu informações para se credenciar 
- O Hospital da PUC não entrou mais em contato para fazer seu credenciamento, bem como os 
hospitais qualificados pela portaria do interior do estado. 
- A rede de serviço do estado esta realizando em Porto Alegre em 2 locais ,Sanatório Partenon 
e ADS, na região metropolitana  de POA, na cidade de Guaíba, e no interior do estado em 
Pelotas.  

RS 

Porto Alegre 
Mirian Janz 
Gutierrez Dermatologista Hospital Sanatorio Partenon 

Porto Alegre Gustavo Correa Dermatologista 
ADS Ambulatório de 
Dermatologia Sanitária 

Porto Alegre Sérgio Dornelles Dermatologista 
ADS Ambulatório de 
Dermatologia Sanitária 

Porto Alegre Paula D'Elia Dermatologista SAE Gaíba 

Porto Alegre 
Luciano Costa 
Soares Dermatologista Hospital Conceição 

Novo Hamburgo Sérgio Mori Dermatologista SAE Novo Hamburgo 

Pelotas Marcio Deves Dermatologista SAE Pelotas 

Pelotas 
Samuel 
Neugebauer Cirurgião Plástico SAE Pelotas 

Gravataí Rosilaine Möhler Dermatologista SAE Gravataí 

Santa Maria Walter Neumaier Dermatologista SAE Santa Maria 

São Borja Jorge Luis Telo Dermatologista SAE São Borja 

Porto Alegre 
Márcia Salete 
Zampese Dermatologista SAE HC de Porto Alegre 



39 

 

 

 
QUESTÕES SOBRE O USO DA ESTAVUDINA - 2010 
- "Quais esforços o Departamento de Aids está fazendo junto às coordenações estaduais e 
municipais de Aids  para a suspensão do uso da Estavudina?   
- A questão sobre o uso da Estavudina é fundamentalmente pertinente. é interessante que o 
assunto também esteja na agenda das discussões, até porque também está diretamente ligado 
à Lipodistrofia. Aliás, é uma das causas que contribui para um dos efeitos colaterais que muito 
nos prejudica. Eu já fiz uso desta terapia.  
- O uso da Estavudina nos esquemas de ARVs.  A Estavudina é a principal causadora de 
lipodistrofia nas pessoas soropositivas, no consenso terapêutico do MS não é mais 
recomendado o seu uso e ainda existem médicos que a prescrevem e também existem 
pacientes que continuam fazendo uso dela quando a recomendação é para sua troca por outro 
ARV. No estado do Rio de Janeiro existem 320 pessoas em uso da Estavudina. 
RESPOSTAS 
Hoje cerca de 10 mil, entre 200 mil em TARV, recebem estavudina (d4T). 
Não é utilizada mais a apresentação de 40 mg devido a seu maior risco de lipoatrofia (perda de 
gordura). 
Desde 2006 a estavudina não faz parte dos medicamentos recomendados no tratamento inicial 
pelo Consenso Brasileiro de TARV. 
Mantém-se a necessidade de considerar relação risco-benefício em pacientes multi 
experimentados, que já falharam com outros ARV da classe e que necessitam utilizar 
estavudina como parte do esquema de resgate, para suprimir a replicação viral e reduzir risco 
de progressão de doença e morte.  
Este é o único cenário de indicação.  
Este tema faz parte das ações de atualização da rede de serviços em relação ao risco de 
toxicidade e manejo da resistência, entretanto parte dos pacientes não possuem outras 
alternativas terapêuticas. 
O Comitê Assessor em TARV vem discutindo esta questão, mas ainda considera existir 
benefício para uma parcela das PVHA. 
 
 
 
ENTREGUES NA CAMS – gestão 2008/2009 – antes da Criação do GT de Lipodistrofia 
 
Novembro 2009 

 
Rio Grande do Sul 
 
- Pedido de reunião com o GHC e serviço estadual para ver como esta o credenciamento/ 
funcionamento/fluxo e atendimento dos serviços e até o momento sem respostas. 
 
- A rede estadual que esta fazendo aplicação ambulatorial de preenchimento facial não passou 
dados relativos de como estão sendo realizados os procedimentos e quantos pacientes estão 
fazendo o preenchimento facial. 
 
- Sobre o Grupo Hospital Conceição - credenciado: 
 - Prótese Glútea - não esta sendo realizada. O estado tem só um fornecedor das 
próteses glúteas e esta cobrando preço acima do mercado e o Dr. Rizotto vai a Brasília 
resolver com o MS/Departamento no dia 10/11/2009 sobre esta situação e se tem outros 
fornecedores das próteses.  
  
 - Giba – não está sendo realizado o procedimento por falta do equipamento de 
aspiração específica (aspirador). 
 
 - Prótese de mama - esta sendo feito com a Oncologia e AIDS –  
 
 - Preenchimento facial com metacrilato – não foram disponibilizados os dados, mas 
está sendo realizado e também o reaplicação dependendo do caso. 
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(Informações passadas pela Seção de DST/Aids da SES -09/11/2009.) 

 
- aplicações são feitas com um cirurgião plástico e as pessoas ficam bem melhor que antes.  
 
Proposta:  
- articulação entre os governos do Brasil e Uruguai para ter uma forma de ajudar estas 
pessoas. - algumas poucas pessoas da rede de Fronteiras no estado estão passando por 
situações graves de autoestima e problemas até mesmo de suicídio pela falta de assistência.  
 
 
Amazonas  
 
- Diretor do Hospital Tropical de Manaus que é referencia em acompanhamento das PVHA 
informou que todo o material que eles tinham foi devolvido para o Ministério da saúde por falta 
de demandas no serviço,  
 
- Os médicos não estão encaminhando os pacientes para fazer o preenchimento da face.  
 
- Como estivemos dia 6 realizando o 2 encontro da RNP+ Amazonas e tinham pessoas de 
outros municípios fui de novo ver se era possível as pessoas do interior fazerem o 
preenchimento e as PVHA que estavam aqui já fizeram o cadastramento e vão ser logo 
chamados para preencherem o rosto com o metacrilato. 
 
- O material já está no estado e  a Sociedade civil pode estar informar aos pacientes que 
procurem os dermatologistas para serem avaliados e fazerem o preenchimento da face. 

 
Mato Grosso 

 
- ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO próximo seria implantado uma academia de ginástica no SAE 
para atender os Usuários.  
 
Campinas 
 
-articulando com o Hospital Ouro Verde a realização das cirurgias/procedimentos de correção 
da lipodistrofia, depois de um exaustivo debate.  
 
- sendo treinada uma nova dermatologista para aplicação de PMMA, pois a anterior que havia 
sido treinada saiu do Programa.  
 
- o estado e o município treinam o profissional e dois/três meses depois ele vai embora  
 
Paraná  
 
- ocorrem preenchimentos faciais com PMMA em atenção ambulatorial, não temos dados se 
contemplam integralmente a demanda.  
 
- técnicos (médicos dermatos, outros) que receberam a qualificação/treinamento de custo 
elevado ofertado pelo DN DST/Aids em processo de mutirões ano 2005 - estes capacitados 
para os procedimentos não estão integralmente dedicados a função, desligados ou transferidos 
para outros setores do SUS, fato que prejudica a integral atenção aos novos necessitados - 
crescente demanda. 
  
- no PR somente 1 hospital em Cascavel se habilitou para realizar as cirurgias, mas até este 
11/2009 não temos notícia de que estão realizando o que se habilitaram. A demanda no PR é 
pelo cadastramento de 3 hospitais para tanto. Porém as alegações dos donos de hospital ou 
superintendentes destes estabelecimentos é de que a tabela de custeio dos procedimentos 
elencados não cobre as despesas do possível prestador de serviços ao SUS. 
  
- Teremos em 12/2009 um simpósio paranaense sobre co-infecções e co-morbidades em 
HIV/Aids. Queremos mobilizar o maior numero de paranaenses para pressionar durante este 
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dezembro a tomada de decisão de  habilitação dos serviços necessários para o enfrentamento 
real das gibas, perda de tecidos, etc. 
  
- ainda é inexistente o fluxo de serviços disponibilizados para esse fim a qualidade de vida das 
PVHA no Paraná.  
 
- A BI-PARTITE e gestores não estão dando conta de habilitar hospitais e equipes para tanto - 
e esse tanto é crescente a cada dia... 
  
Santa Catarina 
 
Por solicitação da Ira, seguem as informações sobre a situação atual da lipodistrofia no Estado 
de Santa Catarina. 
 
No período de 2006 a 2009, foram realizados 467 procedimentos, incluindo novos pacientes e 
retornos. Segue a série histórica: 
 

PROCEDIMENTOS 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

PREENCHIMENTO 
FACIAL 

29 72 211 155 467 

 
O número de procedimentos do ano de 2009 refere-se apenas até o mês de agosto. Desde 
então, não estão sendo realizados novos procedimentos, visto que o PMMA era adquirido com 
recurso do PAM Estadual e após o procedimento de preenchimento facial ser incluído no MAC 
(procedimentos de média e alta complexidade) essa aquisição com recursos do PAM não é 
mais possível.  
 
Para a continuidade dos procedimentos e nova aquisição do PMMA é necessária uma nova 
pactuação. Ou seja, conforme determina a Portaria Conjunta SAS/SVS nº. 01, de 20 de janeiro 
de 2009, o Gestor de Saúde deve fazer o planejamento da rede de assistência, em conjunto 
com a Coordenação Estadual ou Municipal de Aids, de acordo com a demanda local e com o 
número máximo de serviços a serem credenciados para Tratamento da Lipodistrofia, por 
Unidade Federada (Anexo III) e com o Plano Diretor de Regionalização (PDR). Após o 
planejamento, a solicitação de credenciamento de cada Unidade de Saúde deve ser pactuada 
na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) Estadual.  
 
Como medida emergencial, mesmo que a aquisição do PMMA não seja mais possível com 
recursos do PAM, pois este procedimento já consta na tabela SIA/SUS, a Gerência de 
Vigilância das DST/HIV/Aids está providenciando a compra de 200 seringas contendo 3.0 ml do 
produto, para que a realização dos procedimentos seja mantida. Depois de um moroso 
processo licitatório, o pregão para compra será realizado no dia 17/11/2009. 
 
Atualmente em Santa Catarina aguarda-se que o Hospital Homero de Miranda Gomes 
(Hospital Regional de São José), que já foi contatado por esta Coordenação, encaminhe o 
quanto antes a documentação para qualificação e para posterior pactuação na CIB. 
 
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 
 
Mariana Furtado 
Divisão de Tratamento e Diagnóstico 
 
Carla Reginato 
Sub-Gerente 

 
Agosto 2009 
 
Santa Catarina 
 
- eu estava fazendo aplicações de metacril num hospital daqui e quando faltava uma semana 
pra segunda aplicação, uma enfermeira me ligou dizendo que não tinha mais material e 
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que achava que o ministério da saude tinha parado com o programa...tu sabes alguma coisa a 
respeito?...Agora que eu estava começando a ficar com a auto-estima melhor... 

 
São Vicente( São Paulo) 

  
- Sugerir a ampliação do tema permanente LIPODISTROFIA para EFEITOS COLATERAIS E 

EVENTOS ADVERSOS  
 
Rio Grande do Sul 
 
- Pedido de reunião com o GHC e estado para ver como esta o credenciamento/ 
funcionamento/fluxo e atendimento dos serviços e até o momento sem respostas. 
 
- Entregue questionário do Departamento de DST/Aids sobre a situação da  Lipodistrofia no 
Estado. 
 
 
Maio 2009 
 
Rio Grande do Sul 
 
- Pedido de reunião com o GHC e estado para ver como esta o credenciamento/ 
funcionamento/fluxo e atendimento dos serviços e até o momento sem respostas (resposta 
extra oficial). 
 
- foram enviados/entregues por esta Seção, as portarias e demais documentos para 
credenciamento de hospitais para procedimentos em lipoatrofia, para técnicos do hospital da 
PUC, Hospital de Caxias do Sul e de Pelotas. Não recebemos ainda nenhum posicionamento 
das instituições mencionadas.  
 
- o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o único hospital já credenciado no RS, ainda não 
está realizando as cirurgias que constam na portaria, nesse momento estão realizando 
preenchimento facial com PMMA. Segundo informação de técnico do referido hospital para a 
chefe desta Seção, não têm um cirurgião plástico habilitado para esses procedimentos, estão 
aguardando concurso público. 
 
- são poucas as cirurgias reparadoras, para não dizer quase nula, e técnicos foram treinados.  
 
- Aqui só aplicam o metacrilato em poucos locais, com alguma demora. 
 
Campinas 
 
- Contratamos uma dermato, capacitamos para a aplicação do metacril e meses depois ela foi 
embora... acho que essa situação já é bem comum, ganha-se mais $ nos consultórios 
particulares. 
 
- Estamos finalizando as negociações para que todos os procedimentos sejam realizados no 
Hospital Municipal do Ouro Verde. 
 
- Até o momento não ouvi nenhuma manifestação contrária ao preenchimento com PMMA. 
 
- Somente agora estamos conseguindo pactuar com a Secretaria de Saúde as cirurgias 
corretivas,  
 
- Apesar de existir a Portaria, inclusive ter sido alterada para facilitar a adesão dos hospitais, 
vejo a dificuldade relatada por tod@s em acessar os procedimentos. 
 
Pernambuco 
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- Ano passado devido a pressão da Sociedade Civil foi realizado mutirão para fazer o 
preenchimento facial (aplicação de metacrilato), pois tinhamos uma fila de mais de 200 
pessoas esperando e o hospital que estava realizando esses procedimento se descredenciou. 
  
- Temos um Hospital que está se oferecendo para fazer os procedimentos, mas estamos com 
falta de cirurgiões disponíveis do Estado. E o hospital só quer fazer se tiver esses profissionais.  
  
- A questão dos recursos humanos está sendo um problema grave e sério aqui em 
Pernambuco e acredito no país todo.  
 
Ceará 
 
- Preenchimento por Metacrilato vem sendo realizado no Hospital São José e tendo beneficiado 
cerca de 70 pacientes. A lista de pacientes cadastrados encontra-se em torno de 210 pacientes 
e destes 70 já realizaram o procedimento.  
 
- Até Janeiro/09 apenas a Dermatologista Andrea Pinheiro de Moraes era responsável por esse 
processo no Hosp São José.  
 
- A partir de fevereiro/09 passamos a contar com a Dra Maria de Jesus Gomes, também 
dermatologista, para realização do preenchimento facial na tentativa de aumentar o numero de 
pacientes atendidos por esse serviço. 
 
- Recentemente, em maio/09, o Dr Heitor Gonçalves iniciou este mesmo procedimento no 
Hospital Dona Libania para atendimento de pacientes do Estado. 
 
- Dois hospitais no Estado do Ceará encontram-se atualmente em processo de credenciamento 
frente ao Ministério da Saúde:  
- Hospital São José (Instituição Estadual) para preenchimento facial de Lipodistrofia   
- Hospital Universitário Walter Cantídio (Instituição Federal) para preenchimento facial e cirurgia 
plástica reparadora.  
  
 Alagoas 
 
- Temos uma médica até agora que faz a facial, pelo programa. Fica no PAM Salgadinho, onde 
uma boa parte das pessoas vivendo é atendida e pegam seus remédios. A fila é grande.  
 
- Está previsto o HU, há mais de um ano, para todas as outras, mas não tem médicos para isto 
até agora.  
 

 


