Sugestão para um novo logotipo do Departamento DST/AIDS/Hepatites do
Ministério da Saúde

As Hepatites Não Tem Lugar em NENHUM LUGAR a não ser nas promessas que
cansamos de ouvir!

Prezado Senhor Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha,

Com a incorporação das hepatites no Departamento DST/AIDS, as associações de
pacientes ficaram preocupadas com a possibilidade das hepatites passarem a ser uma
espécie de prima pobre da AIDS, ficando relegada a um segundo plano na atenção e nos
recursos. Na ocasião foi assegurado, pelas autoridades do ministério da saúde, que com
a incorporação as hepatites teriam a mesma visibilidade da AIDS nas campanhas do
ministério.
Ficamos entusiasmados com a promessa, mas passados mais de dois anos a promessa
não está se materializando e, pior ainda, a campanha deste carnaval mostra que
realmente as hepatites ficaram escondidas embaixo do tapete. Nenhuma das peças
publicitárias fala em hepatites e somente após o carnaval é que se recomenda que quem
tenha feito sexo sem proteção faça, entre outros, o teste das hepatites.
Enquanto o governo dos Estados Unidos divulga alarmado que desde 2007 as mortes por
culpa da hepatite C já superam as causadas pela AIDS (amplamente divulgado nos
jornais da semana) e, ainda, decretou que o mês de maio será o Mês da Conscientização
nas Hepatites, quando serão chamados a realizar o teste todos aqueles com mais de 40
anos de idade. O Brasil, que foi o país que apresentou a aprovação de uma resolução na
OMS, continua silenciando sobre o grave problema que representa a maior epidemia já
conhecida.
Como brincadeira de carnaval, mas que denota amplamente nossa indignação com a
mínima atenção que a hepatite está recebendo, tomamos o atrevimento de desenhar um
novo logotipo do Departamento DST/AIDS/Hepatites que reflete sarcasticamente a
verdadeira importância dada pelo ministério da saúde a cada uma das doenças. O
tamanho das letras exemplifica a situação.
Com a brincadeira pretendemos alertar o Senhor sobre o que realmente está
acontecendo no ministério, colocando no desenho a visão de quem vive o problema na
pele, deste lado da doença. Estamos enterrando os mortos, por falta de verbas e
campanhas que apresentem resultados positivos. Apelamos para que o Senhor
determine com metas quantitativas, ações que devam ser executadas por quem for de
sua responsabilidade, sem mais aceitar explicações no gerúndio.
Segue abaixo, para apreciação, uma sugestão de logotipo, o qual consideramos muito
mais adequado à realidade das ações do Departamento.
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Assinam a presente, em ordem por estados, as seguintes ONGs:
 AM – Manaus - Movimento Político Indígena do Vale do Javari - Liga de
apoio ao índio portador da Hepatite
 BA - Salvador - ATX-BA - Associação de Pacientes Transplantados da Bahia
 CE - Fortaleza - ABC VIDA Associação Cearense de Portadores de Hepatite C
 CE – Fortaleza - ACEPHET - Associação dos Pacientes Hepáticos e
Transplantados
 MA - São Luis - Grupo UNA-C - de Apoio a Portadores de Hepatite C
 MS – Campo Grande - Grupo Solidário de Apoio aos Portadores de Hepatite
C
 PE- Recife- NAPHE - Núcleo de Apoio aos Portadores de Hepatites
 PR - Curitiba - APHECPAR - Associação dos Portadores do Vírus da Hepatite
C do Paraná
 RJ - Niterói - Grupo Gênesis de Apoio a Portadores de Hepatite de Niterói
 RJ - Petrópolis - Grupo Hepato Certo de Apoio a Portadores de Hepatite C
 RJ - Rio de Janeiro - Dohe-Fígado - Assoc dos Doentes e Transplantados
Hepáticos
 RJ - Rio de Janeiro - ONG Pró-Fígado – de Apoio às Doenças Hepáticas e
Doação de Órgãos
 RJ - Rio de Janeiro - Grupo Otimismo de Apoio ao Portador de Hepatite
 RJ - Rio de Janeiro - Núcleo Ação de Apoio e Defesa aos Direitos das Vitimas
da Hepatite C
 RJ - São Gonçalo - Grupo Amarantes de Apoio a Portadores de Hepatite C
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 RN – Currais Novos – APHECN - Associação de Portadores de Hepatites e
Voluntários de Currais Novos
 RN – Natal - APHERN - Associação dos Portadores de Hepatites do Rio
Grande do Norte
 RS – Porto Alegre - ASTRAF - Associação dos Transplantados de Fígado do
RS
 RS - Porto Alegre - Grupo Força e Vida de Apoio a Portadores de Hepatite C
 RS – Uruguaiana – ONG Girassol - Associação de pessoas Portadoras de
Doenças Crônicas e Pessoas com Dependência Química
 SC - BLUMENAU - Grupo Hercules - Coordenadoria de Doações e
Transplantes de Fígado
 SC - CHAPECÓ - Grupo Desbravador/SC de Apoio aos Portadores de
Hepatites Virais
 SC - Florianópolis - Grupo Hercules de Apoio a Portadores de Hepatites
Virais - Coordenadoria de Hepatites Virais
 SP - Araçatuba - Grupo ARAÇAVIDA de Araçatuba
 SP - Barretos - Grupo Direito de Viver de Apoio a Portadores de Hepatite C
 SP – Campinas - "Saúde em Vida" - Associação de Assistência a Portadores
de Hepatites e Transplantados Hepáticos do Estado de São Paulo
 SP - Campinas - APOHIE - Associação de Assistência aos Portadores de
Hepatites, Candidatos e Transplantados Hepáticos do Interior de São Paulo
 SP - Carapicuiba - Grupo Unidos Venceremos de apoio ao portador de
hepatite C
 SP - São José do Rio Preto - GADA Grupo de Amparo ao Doente de Aids e
Hepatites Virais
 SP - São Manuel - ONG C Tem que Saber C Tem que Curar de Apoio a
Portadores de Hepatite C
 SP - São Paulo – ABPH - Associação Brasileira de Portadores de Hepatite
 SP - São Paulo - TransPática - Associação Brasileira dos Transplantados de
Fígado e Portadores de Doenças Hepáticas
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