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OBJETIVO DA PARCERIA DE TRABALHO ENTRE SVS/MS E SNAS/MC

Desenvolver ações 
integradas entre saúde e 
assistência social para a 
inclusão social das 
pessoas em situação 
vulnerabilidade social 
com HIV, Hepatites Virais, 
hanseníase, tuberculose e 
prevenção da sífilis 
congênita. 
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SOLENIDADE DE ASSINATURA 



Objetivos Específicos

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
DCCI/SVS/MS E DPSE/SNAS/MC   

Estabelecer as diretrizes conjuntas de atuação da rede socioassistencial
e da saúde para as ações conjuntas no enfrentamento do HIV, Hepatites
Virais, hanseníase, tuberculose, IST e prevenção da sífilis congênita.

Sensibilizar os profissionais da saúde para o encaminhamento das
pessoas em situação de vulnerabilidade social para avaliação no SUAS.

Instrumentalizar os profissionais da assistência para o desenvolvimento
de ações de promoção da saúde e enfrentamento do estigma e
discriminação das pessoas com HIV, Hepatites Virais, hanseníase,
tuberculose e IST em situação de vulnerabilidade social.

Instrumentalizar a gestão e sociedade civil para o desenvolvimento de
ações de advocacy para a qualificação das políticas públicas
relacionadas a proteção social das pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

Objetivo Geral

Estabelecer a mútua cooperação técnica para a

conjugação de esforços entre a SVS/MS e

SNAS/MC visando o planejamento, monitoramento,

execução e avaliação de ações para aprimorar a

articulação entre o Sistema Único de Saúde e o

Sistema Único de Assistência Social especialmente

relacionadas à inclusão social da pessoa em

situação de vulnerabilidade social com HIV,

hepatites virais, hanseníase, tuberculose e

prevenção da sífilis congênita.
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ATIVIDADES EM ANDAMENTO E PROXIMOS PASSOS...

• Articulação com CONASS e CONASEMS – realizada
• Apresentação no GTVS – realizada
• Informe CIT Assistência Social – realizada
• Informe CIT Saúde 
• Articulação com o Conselho Nacional de Saúde por meio da Comissão 

Intersetorial de Atenção à Saúde visando fortalecer a participação do controle 
social no acompanhamento  do Acordo – em andamento

• Pactuação das atividades de implantação entre SVS/MS e SNAS/MC – em 
andamento 

• Implantação das ações no território 
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Obrigada!


