Aids no RS: uma epidemia generalizada
O Rio Grande do Sul, há mais de uma década, se destaca como o estado com maior prevalência
de HIV e Aids no Brasil, configurando um cenário de epidemia de Aids generalizada.
Os dados constantes do Boletim Epidemiológico 2021, do Ministério da Saúde, apontam o RS
como o estado com uma das maiores taxas de detecção de HIV em gestantes, maior número de casos,
com um coeficiente 3 vezes maior que a média nacional e maior coeficiente de mortalidade, com 1,8
vezes maior que a média nacional.
A Capital gaúcha, assim como o Estado, ostenta o maior coeficiente de mortalidade do Brasil, sendo
6 vezes superior a média nacional e uma taxa de detecção em gestantes também 6 vezes maior
que a média nacional. Além disto, entre os municípios com 100 mil habitantes ou mais, dos 20
primeiros, com cenários mais complexos, sete pertencem ao estado do Rio Grande do Sul, e Porto
Alegre segue em destaque entre as capitais.
Diversos fatores corroboram para esta situação dos quais destacamos: o desmonte dos serviços
de referências, a falta de investimentos estaduais, a falta de ações intersetoriais, a ausência de
ações articuladas entre as políticas de saúde e as políticas sociais, a desresponsabilização do
Estado no enfrentamento da epidemia.
O enfrentamento à epidemia de Aids exige um compromisso inegociável da gestão pública e da
sociedade na construção de uma resposta robusta, ancorada em políticas sociais e atenta aos
determinantes sociais em saúde, que garantam de forma efetiva o acesso aos serviços qualificados de
cuidado integral, prevenção e diagnóstico.
A epidemia de Aids deixou de ser prioridade para a gestão, mas segue sendo um sério problema de
saúde pública no RS. É preciso ampliar o debate, envolvendo os diversos atores sociais implicados. A
Aids precisa voltar para a agenda do governo, do parlamento, da mídia, da sociedade.

Aids é Fato, não é Fake!
Diante da gravidade da situação, o Movimento de Luta Contra à Aids do Rio Grande do Sul,
convida a todas e todos as/os deputadas/os a se engajarem nesta luta e participarem da
Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar de HIV, Aids, HV e outras IST – Aids no
RS: uma epidemia generalizada – no dia 1º de dezembro, às 10hs, através do link <
https://meet.google.com/pbt-tfxk-ozu >.
Contatos:
Fórum Ong Aids RS (51) 999772625
GAPA-RS (51) 991073333

