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1
APP da Escola Básica Municipal 

Dalmir Pedro Cubas

PROJETO EDUCAÇÃO 

HIV/AIDS PREVENTIVA
Juventude

Promover educação e estimular o 

conhecimento dos adolescentes sobre IST, 

assim como suas formas de prevenção, 

utilizando-se das tecnologias, realizando 

uma oficina com a ferramenta Scratch, a 

qual contemplará palestra e discussão 

sobre o tema, e o desenvolvimento de uma 

aplicação digital, utilizada para divulgação e 

conscientização. As atividades serão 

realizadas com estudantes do 9º ano em 

contraturno escolar.

Promover educação e estimular o 

conhecimento dos adolescentes da escola 

sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), assim como suas formas de prevenção, 

constituindo-se em ações de promoção da 

saúde, e promover sua divulgação utilizando-se 

das tecnologias.

SC São Bento do Sul Região Sul

2
APROS-PB ASSOCIAÇÃO DAS 

PROSTITUTAS DA PARAÍBA

Zona de ação: o enfrentamento 

das prostitutas na prevenção às 

IST/HIV/AIDS

LGBTQI+; Profissionais do 

sexo

O projeto “Zona de ação: o enfretamento 

das prostitutas na prevenção às 

IST/HIV/AIDS” tem como objeto o 

desenvolvimento de atividades voltadas 

para o público de prostitutas. As ações 

estão sedimentadas na prevenção, triagem, 

diagnóstico, cuidado e acompanhamento 

das prostitutas no contexto das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis e do Corona 

Vírus. As atividades compreendem a busca 

ativa de mulheres nos seus pontos de 

socialização, sejam eles cabarés, esquinas, 

avenidas, orlas etc.

Realizar ações junto ao público de prostitutas 

visando as novas demandas produzidas pelo 

Covid-19 no estado da Paraíba. Bem como 

realizar ações educativas baseadas na 

metodologia de educação entre pares, de 

prevenção às IST, HIV/Aids e hepatites virais e 

promoção de saúde, em parceria estratégica 

com ONG, estados e municípios.

PB João Pessoa Região Nordeste

3
Associação arte e cultura do bairro 

baianão

ASSOCIAÇÃO ARTE E 

CULTURA DO BAIRRO 

BAIANÃO

Infância e adolescência; 

Juventude; Idosos; 

Mulheres; LGBTQI+; 

Profissionais do sexo

Projeto Conexão Saúde realizara parcerias 

com OSC do Sul da Bahia - 08 cidades: 

Porto Seguro, Belmonte,Santa Cruz 

Cabrália, Eunapolis, Itapebi, Itapemirim, 

Camacan, Teixeira de Freitas Capacitar 

multiplicadores de informações ligadas a 

prevenção – Curso de 02 meses 02 

integrantesde cada cidade contemplada, 

totalizando 16 multiplicadores Cada 

entidade terá que realizar 200 atendimentos 

ao longo de 04 meses, atendendo de forma 

direta 1.600 pessoas onde receberão um 

Disponibilizar kits saúde.

Realizar uma grande intervenção tecnológica e 

presencial para levar conteúdos visuais e 

técnicos, promovendo a formação de 16 

multiplicadores, selecionados dentre as 

lideranças sociais que atuam com públicos de 

idosos, jovens, adolescentes, população em 

situação de rua. Realizar parcerias com as 

secretarias de saúde locais de cada cidade 

para levar conhecimento sobre os principais 

meios de contágios com o HIV e outras ISTS. 

Atingir 1.600 pessoas, sendo 200 pessoas de 

cada cidade durante 04 meses, e de forma 

indireta através de redes sociais, divulgação em 

sites. Realizar um Webinário. Atingir 250 mil 

pessoas com abordagem sobre as questões de 

ISTs, HIV/AIDS e COVID- 19, além de uma 

abordagem complementar sobre outros 

insumos de prevenção, incluindo as novas 

tecnologias como a PEP (Profilaxia Pós 

Exposição), PREP (Profilaxia Pré Exposição) e 

política de redução de danos.

BA Porto Seguro Região Nordeste

4
Associação Cultural e Educacional 

Projeto Arte & Cultura (ACEPAC) 

CICS: Chatbot de Informação e 

Comunicação em Saúde - a 

tecnologia a serviço da 

prevenção às IST’s

Juventude; LGBTQI+; 

População negra; 

Profissionais do sexo; 

Outros

Como atender a alta demanda por 

informações verídicas? Em que confiar? 

Como evitar a infodemia? Surtos de notícias 

têm caracterizado os tempos atuais. Diante 

dessa problemática, o projeto apresenta a 

solução: um chatbot que reúne as principais 

informações e recomendações no campo 

das IST’s e no controle da disseminação do 

COVID-19, por meio da compilação de 

conteúdos confiáveis, em uma linha de 

trabalho escalável, acessível e eficaz.

Promover a educação e orientação em saúde 

para a população negra de baixa renda, 

juventude, LGBTQIA+, trabalhadores do sexo e 

parcerias sorodiferentes na microrregião de 

Passos (Minas Gerais), com vistas à prevenção 

de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST’s) por meio de uma nova tecnologia digital: 

um chatbot disponível gratuitamente no 

aplicativo WhatsApp e na página da web do 

projeto.

MG Passos Região Sudeste
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5
Associação de Travestis, 

Transexuais e Transgênero
Saúde na Fronteira

Mulheres; LGBTQI+; 

Imigrantes; População em 

situação de rua; 

Profissionais do sexo; 

Mulheres; LGBTQI+; 

Imigrantes; População em 

situação de rua; 

Profissionais do sexo

Neste projeto visamos desenvolver ações 

de base comunitária para contemplar a 

população que esta em situação de maior 

vulnerabilidade social, os imigrantes que 

estão em situação de rua, pessoas que 

vivem com HIV, travestis e transexuais e 

profissionais do sexo. iremos trabalhar para 

a promoção de prevenção, orientação para 

imunização atraves da divulgação dos 

serviços de PeP e PReP ao HIV, 

realizaremos ações alusivas a prevenção 

combinada em locais publicos nas cidades 

do estado de Roraima.

Objetivo geral deste projeto é trabalhar com a 

conscientização, informação e direitos as 

populações em situações vulneráveis, sendo 

elas pessoas que vivem com HIV/Aids, Pessoas 

que utilizam alcool e outras drogras, Pessoas 

em situação de rua no caso de Boa Vista a 

maioria da população em situação de rua é 

imigrantes, travestis e transexuais e 

profissionais do sexo, trabalhando esses temas 

que veem de encontro diretamente com o 

edital. Essas ações serão realizadas em locais 

publicos, aonde a população chave deste 

projeto circula, para distribuição de insumos, 

orientações sobre os serviços de saude e 

demais duvidas sobre a prevenção combinada.

RR Boa Vista Região Norte

6
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA 

VIDA

Amigos da Vida pela Prevenção 

e Combate às ISTs/HIV/AIDS na 

população LGBTQIA+

Juventude; LGBTQI+

O projeto visa atuar na prevenção 

combinada e combate às ISts/HIV/AIDS na 

população LGBTQIA+ e jovens na fixa 

etária dos 18 aos 35 anos em situação de 

extrema vulnerabilidade social. Ao longo da 

execução do projeto a nossa equipe 

multidisciplinar composta por assistentes 

sociais, psicólogos e advogados irão atuar 

no campo do atendimento psicossocial e no 

advocacy prestando cuidados e serviços 

que promovam o autocuidado, a garantia de 

direitos e a saúde mental em tempos de 

pandemia.

Prestar atendimento psicossocial atuando na 

prevenção combinada mediante aatuação de 

psicólogos, assistentes sociais e advogados às 

1.800 pessoas da comunidade LGBTQIA+ na 

faixa etária dos 18 aos 35 anos impactados 

socioeconomicamente pela pandemia do 

COVID-19.

DF Brasília
Região Centro-

Oeste

7 CAC - Centro de Apoio ao Cidadão

SERENATA DA CIDADANIA -

Promovendo o Apoio 

PsicoSocial e a Prevenção 

Combinada ao HIV para Idosos

Idosos

O Projeto Serenata da Cidadania 

promoverá a elevação da autoestima, 

valorização da sexualidade e superação de 

preconceitos e discriminações, de uma 

população em situação de extrema 

vulnerabilidade social, as pessoas idosas, 

através de ações de apoio psicossocial e de 

autocuidado, que favoreça a promoção, 

prevenção, diagnóstico e assistência às 

IST/AIDS, onde de forma inovadora e 

dentro da realidade do COVID-19, prevê 

Serenatas Educativas e Preventivas, com 

informação, testagem e encaminhamentos.

Promover a elevação da autoestima, 

valorização da sexualidade e superação de 

preconceitos e discriminações das pessoas 

idosas, através de ações de apoio psicossocial 

e de autocuidado, que favoreça a promoção, 

prevenção, diagnóstico e assistência às 

IST/AIDS, visando o cuidado integral da saúde.

ES Serra Região Sudeste

8
CENTRO DE ATENÇÃO E 

ATENDIMENTO A AIDS - CAAAIDS

“Caminhando com Apoio: 

Combinando a prevenção em 

tempos de Covid 19”.

Idosos; Mulheres; 

LGBTQI+

A proposta “Caminhando com Apoio: 

Combinando a prevenção em tempos de 

Covid 19”, é mais uma iniciativa do Centro 

de Atenção e Atendimento à Aids, para 

minimizar o impacto das pessoas atingidas 

pelo vírus HIV/Aids e o COVID19. O projeto 

busca fortalecer ações de “Prevenção 

Combinada”. O projeto atuará em parceria 

com a Coordenação de IST/Aids/Hepatites 

Virais do município de São Gonçalo.as As 

atividades estão relacionadas à cada meta. 

A proposta está orçada em R$34.842,00 .

Objetivo geral: Contribuir para a garantia das 

ações de promoção e prevenção combinada do 

HIV/AIDS e Covid-19; proteção e assistência 

psicossocial e jurídica, visando os direitos 

humanos de homens, mulheres e LGBTIQ+, da 

Instituição CAAAIDS em parceria com o 

Programa de IST/HIV/Aids e Tuberculose da 

Secretaria de Saúde do Município de São 

Gonçalo.

RJ São Gonçalo Região Sudeste
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9 CENTRO VISAO DE FUTURO

Ekó Ilerá: terreiros como 

espaços de promoção e 

educação em saúde.

Juventude; Mulheres; 

População negra; Povos 

originários e comunidades 

tradicionais

O Projeto Ekó Ilera: terreiros como espaços 

de promoção e educação em saúde, 

contribuirá de forma direta para a redução 

dos riscos e agravos por IST/HIV/AIDS, 

Hepatites Virais e COVID-19 entre as 

populações que estão inseridas no espaço 

de terreiro, na região metropolitana de São 

Luís. Através da publicação de folder, 

articulação com os parceiros, realização de 

seminário, roda de conversa, e distribuição 

de cestas básicas. O referido projeto será 

desenvolvido no período de 06 meses.

Contribuir para a redução dos riscos e agravos 

por IST/HIV/AIDS, Hepatites Virais e COVID-19 

entre as populações que estão inseridas no 

espaço de terreiro, na região metropolitana de 

São Luís.

MA São Luís Região Nordeste

10 DPAC FRONTEIRA Fronteira Positiva

Juventude; Mulheres; 

LGBTQI+; Povos 

originários e comunidades 

tradicionais; Imigrantes; 

População em situação de 

rua

Nosso projeto visa, realização de ações de 

base comunitária para prevenção as ISTs, 

HIV/AIDS, saúde sexual e reprodutiva bem 

como lutar contra a violência das mulheres. 

Estaremos lutando contra os impactos 

sofridos pela população em conseqüência 

da pandemia do covid-19 realizando 

distribuição de kits de alimentação e EPIs 

para a prevenção do Covid-19, bem como 

estaremos dando continuidade ao trabalho 

de mediação de pacientes para tratamento 

na guiana francesa e escuta social.

Objetivo geral deste projeto é através das 

ações de base comunitária levar informação e 

prevenção as ISTs/HIV/AIDS as mulheres em 

situação de vulnerabilidade social, sendo elas 

jovens, profissionais do sexo, imigrantes e 

mulheres indígenas, realização de escuta 

social, para levantamento das demandas 

dessas mulheres, continuar a mediação de 

pacientes que vivem com HIV para realização 

de tratamento na guiana francesa, rodas de 

conversas nos bairros, e a blitz da prevenção 

como ações primarias. Quando realizado os 

levantamentos das demandas através das 

escutas sociais estaremos distribuindo kits de 

alimentação e kits de prevenção a Covid-19 

que ainda tem altos índices aqui no município.

AP Oiapoque Região Norte

11
ENCAMTO - ENTIDADE CASAS DA 

MULHER NO TOCANTINS

Empoderamento de Mulheres 

Vivendo com HIV/AIDS em 

Estratégias no Mundo Digital”

Mulheres 

O Projeto “Empoderamento de Mulheres 

Vivendo com HIV/AIDS em Estratégias de 

Comunicação Digital” propõe a ampliação 

da capacidade de lideranças em estratégias 

de comunicação e empreendedorismo 

digital (web, redes sociais e dispositivos 

móveis), para que possam ter influência, 

rendimento, ampliação da atuação e 

engajamento das mulheres no 

enfrentamento da pandemia . O projeto 

será realizado pelo casa 8 de Março em 

Palmas/TO e alguns municípios do interior. 

Equipe: Coord. política e financeira.

Ampliar a capacidade de lideranças do 

Movimento Nacional de Cidadãs Positivas no 

Estado do Tocantins (MNCP) em estratégias de 

comunicação digital com vista ao 

empreendedorismo digital (web, redes sociais e 

dispositivos móveis).

TO Palmas Região Norte

12 Grupo Esperança

Travestis e Transexuais Idosas: 

Um Novo olhar durante a 

pandemia

Idosos; LGBTQI+

Este projeto visa fornecer um atendimento 

psicossocial a travestis e transexuais idosas 

que estão a margens das vulnerabilidades 

sociais ao qual o quadro de vulnerabilidade 

aumentou devido a pandemia do Covid-19, 

bem como uma ajuda de custo para alguma 

despesa essencial para sua sobrevivência, 

o grupo esperança irá realizar intervenção 

in loco nas residências a fim de realizar a 

prevenção do Covid-19 a essas travestis e 

transexuais idosas.

Conseguir ajudar as travestis e transexuais 

idosas a se reerguerem durante essa pandemia 

do Covid-19, com uma atenção ao seu auto 

cuidado e saúde mental, uma ajuda de custo 

para poderem ter um pouco a mais de 

qualidade de vida ate mesmo para cozinhar os 

alimentos que estamos distribuindo ou fazer o 

pagamento de uma conta de água/luz, bem 

como ter atualização sobre saúde e prevenção.

PR Curitiba Região Sul
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13
GTP+ Grupo de trabalhos em 

Prevenção Posithivo

Mercadores de Ilusões –

Prevenção e Informação na 

“Batalha”

Juventude; LGBTQI+; 

Profissionais do sexo

Objetiva-se realizar ações que amplie o 

acesso a informação e insumos que 

ampliam as possibilidades de prevenção ao 

HIV e outras IST entre profissionais do sexo 

da Cidade do Recife. Para isso, as 

atividades se estruturam a partir de dois 

eixos: I) atividade noturnas de formação 

entre pares sobre prevenção combinada e 

novas tecnologias e distribuição de insumos 

(preservativos, gel lubrificante) nos locais 

de prostituição da cidade do Recife. II) 

Divulgação de informações sobre 

prevenção em sites.

O projeto tem como objetivo geral disseminar 

informação sobre prevenção combinada e 

novas tecnologias de prevenção junto as 

profissionais do sexo travestis e transexuais da 

cidade do recife. A partir de diferentes 

tecnologias sociais (online e corpo a corpo) 

pretende-se: ampliar o acesso a conhecimentos 

que amplie a capacidade de negociação entre 

trabalhadoras sexuais e clientes no que diz 

respeito a prevenção ao HIV e outras IST e; 

acesso a diagnóstico para o HIV, através da 

testagem via fluído oral.

PE Recife Região Nordeste

14
Instituto Vida Nova Integração Social 

Educação e Cidadania

JOVEM GAY + PVHA VIDA 

NOVA

Juventude; LGBTQI+; 

Outros

Realização de 20 rodas de conversas 

domiciliares entre pares jovens gays para 

conhecer a prevenção combinada do HIV 

outras infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), acesso aos serviços 

especializados em HIV/Aids. Realização de 

40 sessões de psicoterapia para pessoas 

com HIV/Aids. Dos participantes 30 

receberão cestas básicas, kit de prevenção 

da covid-19. e 80 e estarão em condições 

de bem-estar físico e mental e todos 

receberão insumos de prevenção para 

ISTs.

O projeto Jovem Gay + PVHA Vida Nova tem 

por objetivo a construção de espaços para 

fomentar e discutir entre jovens gays 

informações sobre a Prevenção Combina do 

HIV, Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) e Hepatites Virais e cuidados preventivos 

a Covid-19, bem como e prestar suporte 

psicossocial para pessoas com HIV/Aids, 

visando minimizar os danos causados pelas 

pandemias nas periferias e regiões 

metropolitana da cidade de São Paulo

SP São Paulo Região Sudeste

15 OSCIP TERRA DAS ANDORINHAS

Vamos Combinar: Prevenção e 

Cuidados às IST/HIV/Aids, 

Saúde Sexual e Reprodutiva

Juventude; Idosos; 

Mulheres

Realizará ações de base comunitária, com 

vista na sensibilização comportamental e 

saúde digital, no contexto da prevenção 

combinada do HIV, outras IST, saúde 

sexual e reprodutiva, em parceria com o 

serviço público de saúde, dirigidas à jovens, 

mulheres e idosos, para a redução de 

vulnerabilidades individuais, sociais e 

programáticas a estas patologias. 

Favorecerá o enfrentamento da violência 

contra as mulheres, promoverá grupos de 

apoio online/telefônico e terapia comunitária 

online.

Realizar ações de base comunitária, com vista 

na sensibilização comportamental e saúde 

digital, no contexto da prevenção combinada do 

HIV, outras IST, saúde sexual e reprodutiva, em 

parceria com o serviço público de saúde, 

dirigidas à jovens, mulheres e idosos, com vista 

em contribuir para a redução de 

vulnerabilidades individuais, sociais e 

programáticas destas populações, para estas 

patologias.

SP Campinas Região Sudeste


