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As ações do projeto Rede Nacional de Comunidades Saudáveis - RNCS: iniciativas de prevenção ao 
HIV/AIDS e promoção da saúde em favelas e periferias de centros urbanos brasileiros, através de 
suas atividades contribuiu para a redução da infecção por HIV e ampliou o acesso à informação e aos 
direitos humanos de pessoas residentes em favelas e periferias dos centros urbanos brasileiros. 

Saúde e informação:  Projeto ampliou acesso a direitos 
humanos de pessoas residentes em favelas e periferias.

O projeto se propôs a dar 
visibilidade e validar as 
iniciativas e boas práticas 
desenvolvidas em territórios 
populares, reconhecendo as 
capacidades, potências, 
protagonismo e saberes 
populares dos moradores que 
atuam e conhecem as 
verdadeiras necessidades e 
prioridades dos territórios.



Alguns resultados:

Produção de 10 Boletins e infográ�cos produzidos
e distribuídos a grupos comunitários de prevenção e 
serviços de saúde de atenção básica presente em 
municípios brasileiros; além dos serviços 
especializados em HIV/Aids. 

Fortalecimento da Rede Nacional de Comunidades 
Saudáveis através de 5 grupos articuladores 
Regionais, contemplando todas as regiões do Brasil, 
nos seguintes Estados: Bahia, Goiás, Pará, São Paulo e 
Rio Grande do Sul. 

6 Núcleos de Prevenção em atuação  no Estado do 
Rio de Janeiro, nas seguintes localidades: Pilares e 
Lins de Vasconcelos, Complexo do Alemão, Vila 
Cruzeiro, Grande Tijuca( Morros dos Macacos e Borel), 
Magé e Mesquita. 

6.789 moradores de favelas e periferias mais 
informados sobre prevenção ao HIV e promoção 
da saúde, através de ações socioculturais, esporti-
vas, educativas/informativas e boas práticas.

55 estratégias de Prevenção e Cuidado identi�-
cadas e registradas.  Em 2003, foi possível escre-
ver a muitas mãos a primeira edição do Catálogo 
Ideias d´Agente e esta edição continua viva e 
atual. Em 2021 relançando a publicação com 
novos/as e velhos/aos autores.

Lançamento do Guia prático e inspirador 
sobre prevenção às IST,HIV, Aids e outras 
doenças associadas em territórios populares 
brasileiros.

Destaques:
O Guia prático e inspirador sobre prevenção às IST,HIV, Aids e outras doenças 
associadas em territórios populares brasileiros, funciona como uma ferramenta 
de reprodução de informações e de estratégias metodológicas para a prevenção do 
HIV em territórios populares. Uma coletânea de experiências presenciais e virtuais 
produzida com e para pessoas e grupos que são referências ou lideranças em 
territórios populares urbanos, como favelas e periferias, aldeias indígenas, 
comunidades quilombolas, assentamentos, territórios ribeirinhos ou rurais. O Guia 
atua como instrumento de visibilidade para muitas práticas e saberes já existentes e 
de inspiração para a produção de novos sentidos e olhares que se transformarão 
em iniciativas de prevenção popular nos territórios periféricos brasileiros.

 Para mais informações acesse o Guia clicando aqui:

https://cedaps.org.br/antigo/noticias/vamos-combinar-o-saber-fazer-da-prevencao-popular/


As redes comunitárias são essenciais para difusão de informações sobre IST/HIV/Hanseníase, 
tuberculose e promoção da saúde, consideradas fundamentais para adoção de práticas de 
prevenção e gerenciamento de risco além de serem signi�cativas para disseminação de 
informações. Além de serem referências para organizações e serviços como o Sistema Único de 
Saúde- SUS, Rede Socioassistencial entre outros.

A mobilização da sociedade civil

“O assessoramento e atividades  que 
fazemos em parceria - Rede e CEDAPS- 
é muito importante. Estamos sempre 
nos atualizando, tirando duvidas e 
trocando experiencias sobre 
prevenção de Tuberculose, HIV e 
outras doenças. Somos 
multiplicadoras de informação e 
através dos projetos e da participação 
conseguimos fortalecer  nossa ações 
dentro da favela.” 

Ana Leila Gonçalves
Centro Social Fusão – Mesquita / RJ 
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