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RESUMO

Este trabalho analisa os Programas Governamentais e Não-Governamentais que
estão sendo desenvolvidos com relação ao HIV/AIDS no município de Florianópolis.
Foram realizadas entrevistas com quatro Organizações Não-Governamentais: GAPA,
Instituto Arco-iris, ACORDA e FAÇA, e dois Programas Governamentais: Programa
Municipal DST/AIDS e a Divisão de Vigilância das DST/HIV/AIDS e Sífilis
Congênitas. Abordou-se, também, a existência de Assistentes Sócias nestes
Programas no que se refere à ação profissional. Para análise da pesquisa, fez-se
necessário, primeiramente, um estudo teórico sobre a Saúde no Brasil e as medidas
Legais existentes em plano nacional. 0 trabalho segue apresentando as atividades
realizadas pelos Programas entrevistados e sobre a pratica pro fi ssional das
Assistentes Sociais dentro deles. Na análise dos Programas verifica-se medidas
assistenciais e educacionais em relação à prevenção do HIV/AIDS, porém, são
poucas as medidas desenvolvidas às pessoas que já contraíram esse virus. Diante
disso, conclui que e".. preciso que o Serviço Social conquiste um espaço nesses
Programas para que venham promover a conscientização dos portadores de
HIV/AIDS, enquanto sujeitos sociais com direitos e deveres a serem cumpridos e
desenvolvidos por nossa sociedade.
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INTRODUÇÃO

0 presente trabalho de Conclusão de Curso atende a exigência do Curso de

Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para obtenção do
titulo de Assistente Social. Trata-se de análise dos programas Governamentais e
Não Governamentais que estão sendo desenvolvidos às pessoas portadoras do

HIV/AIDS no município de Florianópolis.
A idéia do trabalho surgiu da prática de estágio de Serviço Social, realizada na
Divisão de Pediatria/HU, a partir de atendimentos desenvolvidos com algumas mães
portadoras do Virus HIV, sendo que em alguns casos os filhos também eram

portadores desse mesmo Virus.
As mães portadoras do HIV apresentavam algumas

reações como o

desinteresse pelo tratamento, as mesmas não tomavam os medicamentos e não
procuravam orientação médica; o desconhecimento de seus direitos, incluindo o
trabalho e gratuidade dos medicamentos. Sintomas como negação da doença
também foi verificado nestas mães durante as entrevistas realizadas e também nas
reuniões corn os demais profissionais da Pediatria.

No Brasil, estima-se que haja 600 mil pessoas infectadas com o HIV.
Dessas, 200 mil já fizeram o teste. 0 Ministério da Saúde disponibiliza o
exame gratuitamente. Em caso positivo, o portador é então informado sobre
seus direitos, rede pública de assistência e ONG's que podem ajudá-lo a
conviver com o Vírus sem deixar discriminar ou debater. (GOVERNO DE
SANTA CATARINA: SAÚDE)'

1 www.pmf.sc.gov.br/saúde/saúde_noticias .htm 15/11/03, 16:15 hs.
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Diante destes fatores percebeu-se a necessidade de apoio que esclareçam e
orientem tanto os familiares das crianças internadas na Pediatria/HU sobre a AIDS.
quanto aos profissionais de Serviço Social em relação aos encaminhamentos que
possam ser realizados. Pois, as pessoas continuam contraindo o HIV exigindo da
sociedade o desafio de garantir os direitos fundamentais da população, sendo que
esses direitos estão preconizados na Constituição Federal e na Lei 8.080.
A partir deste contexto surgiu a questão que sera objeto de estudo desse

trabalho: Quais ações os Programas Governamentais e Não — Governamentais estão
desenvolvendo em relação as pessoas portadoras do HIV/AIDS no município de

Florianópolis?
A pesquisa teve por objetivo geral analisar os Programas Governamentais e

Não — Governamentais que estão sendo desenvolvidos com relação ao HIV/AIDS no
município de Florianópolis. Como objetivos específicos pretendeu-se com a
pesquisa:
•

Verificar quais auxílios estão

sendo oferecidos pelos Programas

Governamentais e Não — Governamentais em relação à população portadora
do HIV/AIDS;

•

Verificar se os Programas relativos a HIV/AIDS estão se desenvolvendo de
acordo com o que esta preconizado em Lei;

•

Apontar as dificuldades encontradas pelos Programas Governamentais e Não

— Governamentais na efetividade dos atendimentos;
•

Verificar se existem profissionais de Serviço Social nesses Programas e quais

ações estes desenvolvem.
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Para a realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa exploratória de
abordagem qualitativa. Numa pesquisa exploratória, conforme Gil (2002, p. 41)

Seu planejamento 6, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na
maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências praticas
com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a
compreensão.

Na pesquisa com a abordagem qualitativa, esta se preocupa "com o universo
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde
a um espaço mais profundo das relações
O desenvolvimento
Programas

[...]".

(MINAYO, 2001, p. 21— 22)

da pesquisa iniciou-se

Governamentais

e Não —

corn um

mapeamento dos

Governamentais que

estão

sendo

desenvolvidos em relação às pessoas portadoras do HIV/AIDS existentes no

município de Florianópolis.

Neste processo primeiramente foi

realizado um

levantamento através da Internet, no site da saúde da Prefeitura de Florianópolis,
especificamente no Programa Municipal de DST/AIDS; site da saúde do Governo de
Santa Catarina, Programa Estadual de DST/AIDS. Foram encontrados alguns
Programas Não — Governamentais e o Programa Municipal. Porém, antes de entrar
em contato com os Programas foi realizada uma entrevista com a psicóloga do
Programa de DST/A(DS da Diretoria do Posto de Assistência Médica (DAME),
localizada no município de Florianópolis.
Durante as entrevistas foram perguntados os nomes de outros programas
situados neste município. Os programas indicados também foram visitados e estes
passaram a indicar um ao outro, percebeu-se que havia esgotado a existência de
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outros programas concluindo as visitas e/ou entrevistas. Os Programas visitados
foram: Programa Municipal de DST/AIDS; Grupo de Apoio ã Prevenção da AIDS
(GAPA); Instituto Arco — iris; Associação Catarinense de Redutores de Danos
(ACORDA); Fundação Açoriana para o Controle da AIDS (FAÇA) e a Divisão de
Vigilância das DST/HIV/AIDS e Sífilis Congênitas,
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a partir das seguintes
questões:
1. Nome da Instituição.
2. Instituição Governamental ou ONG?
3. Quem mantém a entidade? (Convênios, parcerias com o Governo e/ou
Município).

4. Qual é a população — alvo?
5. Quais são os critérios de atendimento?
6. Qual a capacidade de atendimento
7. Como encaminhar?
8. Que tipo de atendimentos presta?
9. Quais são as principais dificuldades encontradas para a efetivação dos
atendimentos?
10.No caso de haver profissional de Serviço Social quais ações são
realizadas?
Todos os dados coletados pelos Programas através das entrevistas foram
utilizados para analisar as atividades que estão sendo desenvolvidas referentes as
pessoas portadoras do HIV/AIDS de Florianópolis, atingindo, dessa forma o objetivo
desse trabalho.
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O Trabalho de Conclusão de Curso esta organizado em dois capítulos. No
primeiro sera apresentada a trajetória das Políticas de Saúde no Brasil, abrangendo,
desta forma, o Sistema Único de Saúde e as Leis Federais que se referem ao
HIV/AIDS.
No segundo capitulo serão apresentados os Programas Governamentais e
No — Governamentais de HIV/AIDS existentes no município de Florianópolis. bem
como a análise das entrevistas e a questão do profissional de Serviço Social frente a
esses Programas.
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2 TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E AS MEDIDAS LEGAIS DO
HIV/AIDS NO BRASIL

As políticas de saúde desempenharam um percurso dentro das lógicas
econômicas, política e social que regeram e vem regendo a confirmação desse
sistema e de seu impacto sobre o seu próprio perfil. Dessa forma, recuperar a
trajetória das políticas de saúde e da configuração do sistema de saúde até o
momento presente exige rastrear a sua organização, apresentando as principais
características nos diferentes momentos históricos.
Através do processo de transformação do sistema de saúde chegou-se na
proposta do Sistema Único de Saúde (SUS), que se apresenta "ao lado da
democratização geral da sociedade, a universalização do direito â saúde racional, de
natureza pública, descentralizada, integrando as ações curativas e preventivas".
(Rodriguez, 1994, p. 9)
Dentro do conjunto de ações e serviços de saúde, dispositivos legais
passaram a garantir o atendimento e assistência às doenças. Na Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 196 ao artigo 200, abrange a seção da Saúde que
faz parte de um conjunto integrado de ações da Seguridade Social. Para atender as
ações e serviços de saúde foram criadas duas Leis normatizadoras. Sendo estas, a
Lei 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde que instituiu o SUS e a Lei 8.142/90 que
garante a participação da comunidade na gestão do SUS.
A Lei 8.080 no seu artigo 6°, inciso I, alínea d inclui, no campo de atuação do
SUS, "assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica". Em 13 de novembro

lo

de 1996 foi editada a Lei 9.313, tornando obrigatário o fornecimento gratuito de toda
medicação, inclusive aquelas necessárias para o tratamento dos portadores do HIV e
aos doentes de AIDS, confirmando mais uma vez o que esta posto pela Lei do SUS.

2.1

Processo histórico da saúde no contexto brasileiro

Examinando a trajetória percorrida da saúde no século XX, verifica-se que as
políticas de saúde no Brasil preocuparam-se com a economia e não com a saúde da
população. Assim, num primeiro momento, conforme Mendes (1995), a principal
exigência para o sistema de saúde era uma política de saneamento dos espaços de
circulação de mercadorias exportáveis e o controle ou a erradicação de doenças que
tivessem possibilidades de prejudicar as exportações já que a economia brasileira
até a metade do século, caracterizou-se por um modelo agroexportador. Com isso foi
configurado um sistema hegemônico de saúde, o sanitarismo campanhista.
Com o fim desse modelo econômico e com o inicio do processo de
industrialização, iniciou-se um movimento de proteção aos trabalhadores.
Dessa forma, o período da Primeira República que corresponderam os anos de
1889 até 1930, "foram criados e implementados os serviços e programas de saúde
pública em nível nacional". (Luz, 1995, p.202) Sendo que a organização

e

implantação de instituições públicas de higiene e saúde foram realizadas através da
Diretoria Geral de Saúde Pública, por Oswaldo Cruz. Foram realizadas as
campanhas sanitárias visando combater, primeiramente, as epidemias urbanas e,
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mais tarde, as endemias rurais.
No ano de 1923 foi promulgado a Lei Eloy Chaves, surgindo a Previdência
Social no Brasil, onde foram instituidas as Caixas de Aposentadoria e Pensões
(CAPS). No primeiro momento, as CAPS foram organizadas pelas empresas de
estradas de ferro, através de um contrato de forma contributiva, `tinham como função
a assistência a seus filiados
a prestação de benefícios (pensões e aposentadorias) e
e dependentes". (Cohn, 2001, p,14) Em seguida as CAPS foram instituidas aos
portuários e marítimos.
Nos anos de 1930, foi estabelecida a nova Legislação Trabalhista incluindo os
assalariados urbanos aos benefícios da Previdência. Foram criados os institutos de
seguridade social, ou seja, Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS).
presença
organizados por categorias profissionais. Sendo que esta passou a ter
direta do Estado na sua administração.
dos anos de 1950 a 1960 foi demarcado pela tentativa de
O período
implementação de um projeto nacional que visava um desenvolvimento econômico
adaptado ao capitalismo industrial.
Em 1960 cria-se a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), no qual, visava
padronizassem os seus benefícios
que os Institutos (aposentadorias e pensões)
prestados. Nesta mesma década, a Previdência Social passa a ter responsabilidade
pela assistência médica individual de seus beneficiários. Com a unificação da
de Previdência Social
Previdência Social, em 1966, é criado o Instituto Nacional
(INPS).
A partir da criação do INPS aumenta-se o perfil assistencialista da Previdência
vai assumindo maior presença pública sob a forma de
Social e gradativamente
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assistência médica e não mais de prestação em dinheiro. Segundo Luz (1995, p.
205)

No período de 1968 a 1975, generalizou-se a demanda social por consultas
médicas como respostas as graves condições de saúde; o elogio da
medicina como sinônimo de cura e de restabelecimento da saúde individual
e coletiva; a construção ou reformas de inúmeras clinicas e hospitais
privados, com financiamento da Previdência Social: a multiplicação de
faculdades particulares de medicina por todo o pais; a organização e a
complementação da política de convênios entre o INPS e os hospitais
clínicos e empresas de prestacão de serviços medicos em detrimento dos
recursos - jà parcos -tradicionalmente destinados aos serviços públicos.

Afirma a autora acima referida que esta política sofreu urna série de "efeitos e
consequências institucionais e sociais". Primeiramente, ocorreu um crescimento
acelerado de um setor empresarial de serviços medicos centrados mais na lógica do

lucro do que na saúde ou na cura de sua clientela. Sucedeu-se o desenvolvimento
de um ensino médico fora da realidade sanitária da população. Por último, a relação
entre médico e paciente e entre serviços de saúde e população, tomaram-se
autoritária, mercantil izada e tecnificada.

No ano de 1974 é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, de
forma a estabelecer e hegemonia da Previdência Social.
Em 1977, com a crise da assistência médica hospitalar, foi criado o Sistema
Nacional de Controle e Pagamento de Contas Hospitalares. Foram organizados
mecanismos de contenção de gastos através de metas físicas, indices e parâmetros,
limitando novos credenciamentos. Devido à ineficiência do resultado foi criado o

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS). Em 1978, o
SINPAS foi composto por diversos órgãos, entre eles o Instituto Nacional de

Assistência da Previdência Social (INAMPS).

]9

Na década de 1970, conforme Rodriguez (1994), surgiu um movimento na
área dos profissionais da saúde que começaram a denunciar os efeitos de um
sistema de saúde caótico, sem qualidade, ineficiente, autoritário, onde o governo
priorizava os interesses particulares em relação a qualquer participação. Esse
movimento, chamado na época de movimento sanitário, caracterizou-se também por
apresentar propostas construtivas, apresentando como alternativa um projeto de
transformação do sistema de saúde vigente. Esse movimento foi-se ampliando, em
que parlamentares, lideranças políticas, sindicais e populares passaram a promover
debates e divulgarem as suas idéias.
Entretanto, com o agravamento da crise econômica, em 1982,

e não

suportando mais os gastos da Previdência Social com o INAMPS, fez com que o
Governo passasse a adotar algumas medidas de reordenação da política de
assistência médica. Assim, a administração do INAMPS precisou ser mais racional
no uso de recursos e mais efetivo na cobertura populacional e na resolutividade de
seus atos.
Em 1986, em Brasilia, foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde para
discutir a reforma sanitária a ser implantada pelo Governo, onde os princípios
fundamentais da Saúde seriam incluídos na nova Constituição brasileira. Segundo
Luz (1995), a questão da reforma sanitária contribuiu na transformação da política de
saúde e num importante elemento da ordem política e social democrática.

A reforma sanitária pode ser conceituada corno um processo modemizador
politico e democratizante de transformação nos âmbitos politico -jurídico,
cidadãos,
dos
saúde
operativo,
para
dar
conta
da
institucional e politico
entendida como um direito universal e suportada por um Sistema Único de
Saúde, constituído sob regulação do Estado, que objetive a eficiéncia,
eficácia e equidade e que se construa permanentemente através do

2o

incremento de sua base social, da ampliação da consciência sanitária dos
cidadãos, da implantação de um outro paradigma assistencial, do
desenvolvimento de uma nova ética profissional e da criação de
mecanismos de gestão e controle populares sobre o sistema. (MENDES,
1995, p.42)

Nesta perspectiva, a reforma sanitária é uma proposta de democratização da
saúde no Pais e propõe, primeiramente que a saúde 'começa com salário, com casa,
habitação ou seja, urna série de políticas objetivas de saneamento básico que vão
incidir sobre as condições de saúde". (AROUCA, 1990, p.40) A saúde precisa ser
entendida como resultado das condições de vida das pessoas, pois um salário justo,
acesso ao emprego, a educação, condições adequadas de habitação entre outros
fatores que influenciam diretamente na questão da saúde precisam estar inseridas num
conjunto de políticas de uma sociedade.
Outro fator, diz respeito da saúde como direito de cidadania e responsabilidade do
Estado, sendo que este deve ser entendido como o regulador público, como o
responsável pelo conjunto das instituições e políticas públicas a fim de que as pessoas
tenham acesso as ações de saúde. Dentro desse contexto é apresentada a idéia de
que a 'saúde é direito de todos e dever do Estado'. Esse foi um principio básico
afirmado na Constituição Federal de 1988, no artigo 196.
Antes da implantação do SUS, foi criado em 1987, o Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS) da Previdência Social. devido a tendência de
unificação dos serviços institucionais de saúde, visando realizar os princípios da
reforma sanitária brasileira.
A Lei Orgânica da Saúde (LOS), aprovada somente em 1990, conforme Dallari
(1994, p.20), "f...] é o conjunto de duas Leis editadas para dar cumprimento ao
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mandamento constitucional de disciplinar legalmente a proteção e a defesa da saúde
[...]". Dessa forma, as diretrizes e as modalidades operacionais previstas para esse
sistema foram regulamentadas por Leis ordinárias, no caso a Lei 8.080 e a Lei 8.142
A Lei 8.080/90 dispõe a regulamentação do dispositivo constitucional sobre a
saúde, as condições para promoção ; proteção e recuperação da saúde. como também
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. São apresentados os
objetivos, areas de atuação, princípios e diretrizes, organização, direção e gestão.
competências, atribuições e financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
(BRASIL, 1990) já a Lei 81421/90, garante que o Sistema Único de Saúde seja
organizado com a participação da comunidade.
Em 1992 realizou-se a IX Conferência Nacional de Saúde , onde foi enfatizado o
projeto da Reforma Sanitária e do SUS que já haviam sido aprovado na VIII
Conferência em 1986.
No ano de 1993, foi publicado pelo Ministério da Saúde a Norma Operacional
Básica (NOB). Conforme Rodriguez
Norma Operacional Básica, de maio de 1993, que estabeleceu
normas e procedimentos para efetivar o processo de descentralização das
ações e serviços de saúde , acatando recomendações do Conselho Nacional
de Saúde, no sentido de realizar a descentralização para Estados e
Municípios de forma gradual, a partir do preenchimento de critérios de
viabilidade em cada situacbo, até que cada Município pudesse ficar
autônomo na condução e gestão do SUS no seu âmbito. (RODRIGUEZ,
1994, p.14)

avanços
Atualmente, o sistema de saúde vem, periodicamente, sofrendo recuos e
para sua forma de organização e realização de seus serviços. Por sua vez , é
necessário o envolvimento do Legislativo, partidos politicos, profissionais da area da
saúde e os diferentes setores da sociedade brasileira na conquista da saúde

efetivamente como um direito social, como também na construção de uma esfera
pública democrática.

2.2 0 Sistema Único de Saúde - SUS

A area de saúde, como as demais areas sociais , sempre se constituiu num
terreno conflitivo e exposto na sociedade brasileira, principalmente na medida em
que é particularmente sensível as condições econômicas de restrição financeira
imposta pelas políticas de ajuste neoliberal.
Nessa perspectiva, Laurel! (1995) coloca que, na política neoliberal

a

intervenção Estatal deve ser eliminada da economia, através de privatizações e
desregulamentações das atividades econômicas, ou seja, o Estado s6 pode intervir
com a finalidade de garantir um mínimo para aliviar a pobreza. Ainda, com a
desregulamentação e flexibilização da relação trabalhista é eliminado gradativamente
os direitos já adquiridos pelos trabalhadores, sendo que essa política também propõe
a desigualdade para que se desenvolva a competição entre indivíduos no mercado.
Conforme a autora acima referida, "o neoliberalismo opõe-se radicalmente a
universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços sociais". (LAURELL, 1995,
p.163) Sendo estas, algumas das características apresentadas na proposta do
Sistema Único de Saúde.

A concepção do modelo neoliberal que colocou em pauta a discussão sobre
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o papel do Estado - advogando o Estado mínimo e o mercado como o
principal regulador da ordem econômica e em decorrência também da ordem
social, trouxe embutido o discurso de que cabe ao cidadão a autonomia e a
responsabilidade com sua própria vida, ai incluída os cuidados com a saúde.

De acordo com Mendes (1995), o sistema de saúde do nosso pais passou
do'sanitarismo campanhista' para o modelo médico - assistencial privatista, até
chegar, nos anos 80, ao projeto neoliberal. Com a crise econômica e politica nos
anos 90, apresentou-se no âmbito da saúde o projeto da reforma sanitária e o projeto
neoliberal, este com preponderância política.

Na segunda metade dos anos 80 e nos anos 90, assiste-se ao
embate de duas correntes sobre o Estado: a concepção neoliberal que
advoga o Estado mínimo e o mercado como principal agente regulador da
e de outro
ordem econômica - e em decorrência também da ordem social
lado, a concepção da necessidade da presença de um estado democrático
forte, demandada pelo or-Ono ajuste estrutural e pelas enormes
desigualdades sociais L..] (COHN, 1995, p.238)

0 Estado, centralizado aos preceitos neoliberais reduzia sua intervenção e a
induzia para uma ação compensatória devido à desintegração social, ou seja, â
pobreza estrutural gerado pelo novo padrão de acumulação. No entanto, conforme
Cohn (1995, p.239), o ajuste estrutural exigia a presença de um "Estado democrático
permeável às demandas e necessidades sociais, com capacidade de governo, isto 6,
de ordenar as relações entre a sociedade civil organizada e as instituições
politicasj...j"
No que diz respeito à saúde, a VIII Conferência Nacional de Saúde levou até a
Assembléia Nacional Constituinte em 1987, um relatório sobre a situação da saúde
no Brasil. Para o novo padrão de acumulação era necessária a existência de
políticas eficientes e eficazes para a relação da competitividade externa, por outro
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lado as políticas sociais tinham a sua importância voltada na superação da
desintegração social. Dessa forma, a proposta de políticas pública, onde as pessoas
tenham acesso aos bens e serviços que lhes assegurem a saúde, apresentadas no
projeto da Reforma, reorientavam o sistema de saúde brasileiro na execução de um
Sistema Único Saúde (SUS) a ser implementado na nova Constituição Federal.
Os princípios de diretrizes para a reorganização do sistema de saúde do pais,
apresentados no projeto da Reforma Sanitária, foram decretados no corpo da nova
Constituição Federal do Brasil promulgada em 1988. Com isso, foi incluída, pela
primeira vez, uma seção sobre a Saúde, aprovando também, a criação do SUS.
As políticas públicas de saúde visavam a melhoria da qualidade de vida das
pessoas e ao direito de cidadania, participação e controle social. Sendo que o
controle social deve-se fazer valer dentro de toda política de saúde em relação
qualidade dos serviços e a sua adequação perante as necessidades apresentadas
pela população na garantia do direito à vida e à saúde.
Com isso, a Saúde foi incluída dentro do capitulo da Seguridade Social. De
acordo com o artigo 194 da Constituição Federal (1988), a Seguridade Social
compreende um conjunto integrado de ações com iniciativas dos Poderes Públicos e
da Sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde. à previdência e
assistência social. Em relação à Seguridade Social, Jorge (1994, p.51) afirma que

Ao criar o conceito de Seguridade Social (saúde, assistência e previdência)
com o objetivo de garantir os princípios fundamentais. sobretudo relativos a
cidadania e à dignidade da pessoa humana (Art.1 ° da Constituição de 1988),
0 legislador determinou que seria construido o Sistema Único de Saúde SUS, Art. 198, com base em três principais alicerces;
• Descentralização com direção única em cada esfera de governo (Federal,
Estadual e Municipal):
Atendimento integral com prioridades para as ações preventivas
•

-, 5

(vacinação. medicamento e saneamento básico) sem prejuizo dos servicos
assistenciais (postos de saúde, hospitais e ambulatórios):
• Participação da comunidade (decidindo o que é mais importante para ser
feito e controlando o uso do dinheiro público, do povo).

Todos têm o direito e o acesso aos serviços de saúde, portanto. não deve
haver discriminação e o não atendimento a qualquer pessoa da sociedade brasileira
em relação a garantia desses direitos e aos benefícios de programas regulamentares
da seguridade social.
0 SUS é um sistema, ou seja, é um conjunto de unidades, de serviços e
ações, formadas por várias instituições dos três níveis de governo (Federal. Estadual
e Municipal), que interagem para um fim comum. É único por seguir a mesma
doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território brasileiro.
Baseado nos preceitos Constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos
seguintes princípios: Universalidade, Eqüidade e Integralidade.
No que tange ao principio da universalidade, todas as pessoas têm o direito
ao atendimento independente de cor, raga, religião, local de moradia, situação de
emprego ou renda, ou seja, qualquer pessoa deve ser atendida de acordo com suas
necessidades.
Na eqüidade, os serviços de saúde devem considerar que em cada lugar do

território nacional existem grupos de pessoas que vivem de forma diferenciada, ou
seja, vivem de acordo com a classe social ou região, portanto, é necessário "[
estabelecer um processo de trabalho, de planejamento e programação de ações e
serviços de saúde a serem desenvolvidos que dê conta dessas iniqüidades e
diferenças oferecendo mais a quem mais necessita". (WESTPHAL e CASTRO, 2001,
p.97)
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A integralidade

é outro principio a ser destacado , este abrange o

compromisso de que os serviços de saúde atendam a pessoa de forma completa,
com isso, as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo
para a prevenção e a cura.
Na Lei Orgânica da Saúde (LOS), tem-se ainda, as Leis normatizadoras, ou
seja, a Lei 8.080/90, que enfatiza a descentralização politico - administrativa em
relação à municipalização dos serviços

e ações de saúde, dessa forma é

redistribuido o poder, as competências e os recursos aos municípios e a Lei
8.1421/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS que
refletiu no recebimento de recursos financeiros e na existência de Conselhos
Municipais de Saúde.
Porém, a questão da descentralização no âmbito de políticas neoliberais para
a saúde resumiu-se num movimento incompleto de municipalização. Apesar da LOS
apresentar competências que são incumbidas aos municipios , como a formulação e
execução de políticas econômicas e sociais, o estabelecimento de serviços e ações
com acesso universal e igualitário que visem a promoção, proteção e recuperação da
saúde, o proporcionamento de assistência integral à saúde entre outras medidas
cabíveis ao município, estas vêm se perdendo em suas ações, uma vez que muitos
municípios possuem seus programas super lotados não tendo suporte para atender
uma grande parcela da população, esta que muitas vezes são desprovidas dos
recursos essenciais que asseguram as condições minimas de sobrevivência, sendo
a saúde uma das principais dificuldades enfrentadas.
A LOS/90 deixa claro o compromisso dos governos federal e estadual com a
descentralização, apresentado em seu artigo 16, em que "a direção nacional do

7

Sistema Único de Saúde (SUS) compete [...]; XV - promover a descentraliza0o, para
as unidades federadas

e

para os municípios, dos serviços de saúde,

respectivamente, de abrangência estadual e municipal". (LEI FEDERAL, no 8.080)
No entanto, a descentralização, em seu processo, é ambígua, pois se ampliou
as responsabilidades sanitárias e o poder do nível local sem um financiamento
adequado e sem uma comissão representativa de autonomia gerencial e política aos
municípios.
A inadequação de secretarias municipals e estaduais de saúde As novas
regras para repasse de recursos federais para o combate A AIDS colocam
em risco as ações e projetos de combate à epidemia. 0 sistema de repasse
"fundo a fundo', em vigor a partir deste ano exige que as secretarias
municipais e estaduais da saúde se habilitem para receber os recursos.
Isso, no entanto, não está acontecendo [...] 2

Em relação ao modelo de estrutura descentralizada adotada no Brasil,
Campos (1992, p.98) apresenta que

[...] o SUS provavelmente não será um serviço nacional com características,
normas e programas uniformes. Os modos de organização das unidades de
saúde, a política de recursos humanos e de gerência certamente serão
distintos dependendo do contexto local e de sua relação com as políticas

mais globais.

Isto mostra claramente que o processo de descentralização é importante para
conter a area do principio da eqüidade, pois é necessário conhecer e realizar ações
de acordo com a realidade especifica de cada localidade afim de que o sistema de
saúde possa atingir com seus objetivos.
Para que o direito à saúde seja garantido legalmente é necessário que a
comunidade se organize e participe dos Conselhos e Conferências de Saúde. A Lei

2
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8.080 em seu artigo 33 apresenta que "Os recursos financeiros do SUS serão
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados
sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde". (LEI FEDERAL n ° 8.080,1990,
art. 33) Sendo que na Constituição de 1988, diversos mecanismos foram criados
para operacionalizar a participação popular na gestão de saúde no Brasil. Segundo
Dallari

[...] previu-se que a capacidade legislativa pertence aos representantes
eleitos e a quem os elegeu (C.F. art. 14). Estes podem propor projetos de lei
(C.F.ART.61, # 2"), participar de audiência para debate-los (C.F.ART. 58, #
20, II), referendar uma lei ou se manifestar, em plebiscitos, sobre assuntos
considerados relevantes pelo Congresso Nacional (C. F. Art. 49, XV).
(DALLARI, 1994, p. 25)

A participação também pode ser organizada através de confederação sindical
ou pertencendo a um partido politico. Portanto, tem-se a oportunidade da sociedade
se organizar contribuindo na definição de prioridades relatives ao sistema de saúde.
Os direcionamentos dos recursos pare diferentes prioridades são negociados
através de propostas manifestadas, com maior ou menor representatividade a partir
dos diferentes segmentos sociais nos Conselhos de Saúde. Estes, "[...] buscam
participar da discussão das políticas de saúde e ter uma atuação independente do
governo, embora façam parte da estrutura do Estado". (NEDER, 1994, p.40)
As Conferências de Saúde e os Conselhos possuem ações especificas, mas
que se complementam a fim de orientar uma participação da comunidade e de
realizar uma organização e funcionamento das políticas de saúde. Isto significa que é
necessário um reconhecimento da população em relação aos seus direitos, inclusive
ao acesso aos insumos terapêuticos mais avançados, como é o caso das pessoas

infectadas ou afetadas pelo HIV/AIDS. A existência de ações de discriminação e de
preconceito, referentes as pessoas com HIV/AIDS, trazem a estas, condições de
vulnerabilidade, impedindo a total participação e integração na sociedade. Diante
disso, o movimento de grupos de pessoas com HIV/AIDS entre outros grupos da
sociedade civil juntos em batalhas judiciais, resultaram na elaboração de leis que
visam proteger e ampliar os direitos das pessoas com HIV/AIDS, principalmente no
que tange ao acesso de medicamentos e/ou assistência farmacêutica.
Apesar de todos os aspectos legais em relação ao sistema de saúde
brasileiro, o processo de funcionamento do mesmo apresenta-se ligado aos
interesses das políticas de ajuste neoliberal, como a concentração de poder de
alguns grupos da sociedade, extensões dos controles da burocracia e privatizações
dos serviços públicos de saúde. Dessa forma, é necessário que as organizações da
sociedade civil se fortaleçam, para que seus segmentos tenham força

e

representatividade nos espaços institucionais a fim de defender o SUS e um Estado
das
descentralizado e democratizado para enfrentar as causas e conseqüências
desigualdades sociais gerados pelo próprio sistema neoliberal.

2.3

As Leis Federais em Relação ao HIV/AIDS

Os fundamentos básicos do direito à saúde e a assistência médica no Brasil
estão apresentados nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988. No nível
foi
constitucional, criou-se o Sistema Único de Seale, e no nível infraconstitucional

editada a Lei 8.080/90, sendo que esta dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, abrangendo também a organização e o
funcionamento dos serviços de saúde.
É apresentada na Lei 8.080/90, em seu artigo 6°, inciso I. alínea d a
"assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica". Para reafirmar o que estava
posto por esta Lei, foi editada a Lei 9.313 em 13 de novembro de 1996.
A Lei 9.313/96 tornou obrigatório por parte do Sistema Único de Saúde, o
fornecimento gratuito de toda medicação necessária aos portadores do virus HIV e
aos doentes de AIDS. Completando este quadro, esta Lei dispõe os seguintes
termos:

Artigo 1 0 Os portadores do HIV (Virus da Imunodeficiência Humana) e dos
doentes de AIDS (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) receberão
gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda medicação necessária ao
seu tratamento.
§1 0 0 Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, padronizará os
medicamentos a serem utilizados em cada estágio evolutivo da infeccão e
da doença, com vistas a orientar a aquisição dos mesmos pelos gestores
do Sistema Único de Saúde.
§2° A padronização de terapias deverá ser revista e republicada
anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar ao
conhecimento cientifico atualizado e à disponibilidade de novos
medicamentos no mercado.
Artigo 2° As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão
financiadas com recursos do orçamento da Seguridade Social da União.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme regulamento. 3

A assinatura desta Lei refletiu a luta de grupos da sociedade civil que moviam
processos contra estados e municípios para garantir tanto assistência quanto
tratamento para as pessoas com AIDS. Outro fator diz respeito ao seguimento da
política brasileira de distribuição de medicamentos para AIDS que foi iniciada em
3 ‘NINW.aids.gov.brlassistenciai1ei 9 31 3 .htm Data: 15/11 103. 17:46 lis.
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1988, com remédios para infecções oportunistas. Através da implementação desta
Lei que o programa brasileiro de AIDS passou a receber maior apoio enquanto órgão
público de saúde, ao mesmo tempo em que levou o pais a uma batalha internacional
para garantir a continuidade da produção de medicamentos para AIDS. Todo esse
contexto pode ser visto numa questão de conquista e de dignidade aos brasileiros.

No final de 2001, 40 milhões de pessoas viviam com HIV/AIDS em todo o
mundo. Desse total, 95% estavam em países em desenvolvimento e menos
de 1 milhão estariam recebendo tratamento. Foram 3 milhões de mortes em
2001. 0 Brasil se tomou uma liderança ao garantir o acesso a
medicamentos para pessoas corn AIDS registradas nos serviços públicos
de saúde. Em tomo de 10% das pessoas que, globalmente, estão
recebendo medicamentos são brasileiras. Tal política fez o Sistema ljnico
de Sake poupar mais de 1 bilhão de dólares e diminuiu em 54% a
mortalidade em São Paulo e 73% no Rio de Janeiro. 4

Para fins deste estudo, vale destacar que em relação aos direitos
fundamentais das pessoas à saúde, a consolidação da Lei 9.313/96 significou um
reconhecimento do direito das pessoas infectadas pelo HIV por terem acesso aos
insumos terapêuticos mais avançados.
Os medicamentos para a AIDS (AZT 100mg, AZT xarope, DDI 25 e 100 mg,
Pentamidina com inaladores, Aciclovir comprimidos, Anfotericina B e Fluconazol) são
de responsabilidade Estadual, no entanto as Coordenações Estaduais precisam
mensalmente procurar o Programa Nacional de DST/AIDS para informar sobre os
medicamentos que foram utilizados e os que estão no estoque a fim de evitar a
descontinuidade no repasse dos medicamentos para AIDS. Cabe ressaltar que, as
Coordenações Estaduais de AIDS são órgãos responsaveis pela aquisição dos

4
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medicamentos, estas deverão orientar e gerenciar as utilizações sobre os
medicamentos assim como os estoques nos Estados.
O acesso gratuito aos medicamentos para a AIDS é garantido a todos os
pacientes em acompanhamento na rede pública capacitada. Os pacientes que não
são acompanhados na rede pública, para terem acesso aos medicamentos, precisam
ser avaliados pelas unidades públicas capacitadas a fim de que as normas técnicas
descritas sejam respeitadas.
Outra Lei Federal de grande impacto na luta contra a AIDS foi a 7.670 de 08
de setembro de 1988, que garantiu direitos sociais importantes como liberação de
auxilio doença, aposentadoria com regras mais flexíveis, licença para tratamento de
saúde, reforma militar, pensão especial e, além do levantamento de valores
correspondentes ao PIS/PASEP

e FGTS, aos portadores da Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
Dessa forma, é justificado auxilio doença ou aposentadoria, para o segurado
que realizou a filiação à Previdência Social, caso vier a manifestar uma doença,
como também a pensão por morte aos seus dependentes. A pessoa portadora do
HIV também tem assegurado o levantamento dos valores correspondentes ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seja qual for a rescisão de contrato
individual de trabalho ou de qualquer outro tipo de pecúlio que o paciente tenha
direito. A liberação das contas do PIS/PASEP aos titulares não aposentados
vitimados pela AIDS também são autorizadas. No entanto, esta liberação apenas
beneficia os participantes dos quais as infecções oportunistas decorrentes da AIDS
já estejam sendo manifestadas.

33

Outra questão que merece ser destacada é o direito dos trabalhadores
afetados pelo HIV/AIDS de não serem discriminados no ambiente de trabalho, pois a
infecção por este virus não deve representar motivo para o rompimento da relação
de emprego, desde que com o parecer médico, o infectado esteja habilitado a
desempenhar suas funções o mesmo poderá continuar a exerce-la.
A Lei n° 7.640, de 25 de janeiro de 1988, estabelece a obrigatoriedade do
cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames
laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a transmissão de doenças
através do sangue.
Ainda no plano federal, a edição da Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998,
incluiu a AIDS na lista das enfermidades que obrigatoriamente devem ser abrangidas
pelos pianos e seguros privados de assistência à saúde. Com base no artigo 32
dessa respectiva Lei, os usuários que possuem contratos de assistência privada 6
saúde não precisam ressarcir os custos dos procedimentos médico-hospitalares
realizados pelo SUS.
O art. 32 da Lei no 9.656/98 transfere, unilateralmente, á esfera privada o
dever constitucional e originário do Estado de prestar, em caráter universal, serviços
de promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos, como prescrito no art.
196 da Constituição Federal/88. (Ver Artigo 32 da Lei n° 9.656/98 em anexo)
Cabe ressaltar ainda o Projeto de Lei n° 41199, que dispõe sobre os direitos
básicos, garantidos pela Constituição aos portadores do virus da AIDS.
Art, 1° Os indivíduos infectados pelo virus da Imunodeficiência Humana
(HIV) e os doentes de AIDS têm, entre outros, os seguintes direitos básicos:
I — tratamento adequado;
II — educação e aconselhamento;
III — não ser retirado de seu ambiente social original;
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iV — não ser discriminado, na habitação, no transporte. na educação e na
prestação de serviços, públicos ou privados, de qualquer natureza;
V — confidencialidade das informações sobre a sua situação.

Muitas foram as dificuldades para a obtenção das Leis Federais referentes as
pessoas afetadas pelo virus HIV. Várias ações judiciais tiveram como objeto a
distribuição gratuita, por parte do Estado, dos medicamentos componentes do
chamado "coquetel". Sendo que outras ações recorreram ao Poder Judiciário a fim

responsabilizar as empresas de planos e de seguro de saúde a cobrir os custos do
tratamento dos portadores do HIV. 0 pano de fundo dessa luta jurídica é a luta
humana do próprio portador, bem como a de seus familiares.
Como se vê, todas essas leis foram aprovadas visando propiciar mudanças
positivas na qualidade de vida dos portadores do HIV e redução substancial do
número de óbitos decorrentes da Aids.

0 fundamento dessa convergência tem como arcabouço o Sistema Único
de Saúde, que garante, dentre seus principios , a integralidade, a
universalização, a equidade e a participação comunitária. 0 SUS é fruto da
luta da sociedade brasileira que construiu a Constituição de 1988 e
garantiu, entre outras questões fundamentais, a saúde como direito do
cidadão e dever do Estado. Organização da sociedade e financiamento do
Estado, formação e financiamento de ativistas, constituição de fóruns
democráticos de debates das políticas públicas, garantias de direitos
básicos (como previdência e assistência universais), diversas legislações
aprovadas e promulgadas nestes mais de 20 anos de epidemia, garantiram
direitos e a diminuição paulatina da discriminação contra os portadores do
HIV/AIDS [...] Precisamos ainda lutar, por exemplo, pela garantia de
atendimento de saúde decente [...) pela garantia dos direitos de populações
de
mais vulneráveis, como usuários de drogas; pela tramitação favorável
da
parceria
civil
de
o
Nacional,
como
Congresso
no
curso
projetos em
homossexuais. Essas e outras medidas devem aprofundar a conquista de
direitos, diminuir a vulnerabilidade de nossa população as DST e AiDS. 5
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A luta não esta vencida. A Aids ainda mata e ainda esta sendo transmitida.
infectando a população brasileira. É preciso continuar apontando saidas para o

combate à epidemia que sejam capazes de levar à redução significativa do número
de infectados, à expansão do acesso ao tratamento, à assistência e proteção aos
que precisarem e sua relação com desenvolvimento social e econômico, como
também o comprometimento por parte das autoridades de diversos setores (público,
privado, sociedade civil), a continua mobilização das pessoas que vivem com
HIV/AIDS com a participação e o envolvimento da sociedade civil, a fim de superar o
estigma e a discriminação referente ao portador do HIVIAIDS.
Rasta, para a sociedade brasileira, ter a percepção dos novos rumos da
enfermidade para que, antevendo-os, os poderes competentes editem as normas
após a
legais apropriadas, evitando-se que elas só venham a ser elaboradas
ocorrência de novos casos e, conseqüentemente, após mais sofrimento humano.

3 0

HIV/AIDS

E

AS POLVTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE

FLORIANÓPOLIS

Neste capítulo sera abordada a questão do HIV/AIDS no contexto da
sociedade brasileira, pois, percebemos, que a pessoa portadora do virus HIV. sofre
atitudes discriminatórias e motivadas por diversos preconceitos. Atuais estudos do
virus HIV/AIDS, no Brasil, denotam preocupações, uma vez que o impacto da
infecção desse virus é cada vez maior entre as populaçóes mais pobres e carentes,
por estarem limitadas à informação e à educação para realizar praticas seguras e
também por sofrerem dificuldades ao acesso de recursos tanto a saúde como meios
de sobrevivência.
É necessário realizar ações de informações sobre os riscos de contaminação
e as formas de prevenção. Para isso, tanto o governo quanto a sociedade civil
organizada realizam programas e/ou projetos que auxiliam no que se refere
informação, garantia e execução dos direito e deveres do portador do virus
HIV/AIDS. 0 propósito deste capitulo 6, portanto, apresentar a pesquisa e a análise
dos Programas Não — Governamentais e Governamentais referentes ao HIV/AIDS
existentes no município de Florianópolis.
Por fim, sera abordada a questão da Assistente Social frente aos Programas
de HIV/AIDS em relação à sua pratica profissional.

_1 7

3.1 0 Contexto do HIV/AIDS no Brasil

A Aids é uma Doença sexualmente transmissível causada pelo Virus da
Imunodeficiência Humana (HIV) que pode ocorrer por meio de sémen e secreções
vaginais, como também pode ser transmitido por outras vias, tais como a sangüínea
e o leite materno. 0 virus HIV enfraquece o sistema imunológico. ou seja, ataca a
defesa natural contra as doenças. Com a baixa do sistema imunológico, o organismo
fica vulnerável a infecções, como pneumonia, meningite, alguns tipos de câncer, a
tuberculose e as hepatites do tipo B e C. Contudo, uma pessoa que esteja infectada
pelo virus HIV não significa que tenha Aids, pois. muitas pessoas soropositivos vivem
com qualidade de vida sem apresentar sintomas dessa doença.
A epidemia pelo HIV/ADS 6, hoje, no Brasil, um fenômeno de grande
importância e extensão. Desde que os primeiros casos confirmados começaram a
ser registrados, em 1982 e 1983, a rápida disseminação da infecção pelo HIV/AIDS
tornou-se cada vez mais evidente.

0 primeiro caso brasileiro de Aids foi notificado em 1983. Nesse mesmo ano,
começou a mobilização nacional para o enfrentamento da epidemia, com a
união de forças entre o governo e a sociedade civil. A primeira ação foi em
São Paulo, com a criação da Coordenação Estadual de DST/Aids pelo
governo estadual e a mobilização de ativistas ONGs de pessoas vivendo
com o HIV. (MINISTÉRIO DA SAODE, 2003)

Após o primeiro caso de AIDS notificado, outros casos foram se apresentando,
principalmente nos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como
preponderantes os homossexuais, os bissexuais masculinos, os hemofílicos e
demais pessoas que receberam sangue e hemoderivados. Em 1986, a partir da
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mobilização de diversas instâncias de fiscalizaçâo e do próprio público que recebia

sangue e hemoderivados, foram disponibilizados testes laboratoriais para a detecção
de anticorpos anti-HIV. Ainda na década de oitenta, outro segmento populacional
passou a fazer parte desse conjunto, foram os usuários de drogas injetáveis (UDI).
Através dos casos estudados e do avanço do conhecimento cientifico, sabe-se
que o virus HIV pode ser transmitido para qualquer grupo social. Segundo
Perlongher (1987, p. 8)
(...] Sabe-se que é transmitido por contato sexual ou através do sangue.
No se trata de urna 'doença homossexuar , mas é causada por um virus
que pode, eventualmente, ser transmitido a qualquer pessoa. [...] Não há
ate o momento cura conhecida para a AIDS.

Contudo, a própria sociedade estrutura e cria padrões de comportamento
discriminando a pessoa que não os seguir. Esse tipo de atitude afeta diretamente a
pessoa portadora do HIV/AIDS, já que uma parte da sociedade ainda continua
associando a enfermidade a homossexualidade masculina e ao uso de drogas
endovenosas, apesar dessa epidemia poder atingir a todos. A discriminação
realizada pela sociedade em relação ao portador do HIV/AIDS contribui para a
manutenção da transmissão, pois muitos portadores não buscam conhecer sua
sorologia e/ou não revelam sua soropositividade com receio do afastamento social,
ocasionando, corn isso, a não freqüência dos cuidados médicos e não havendo a
cooperação dos programas de saúde pública portanto, não utilizam as medidas de
não contaminação, como os preservativos e seringas descartáveis, disseminando o
virus. (SPINK, 2001)

Atualmente, a epidemia no Brasil se expande, principalmente , para urn amplo
conjunto de pessoas com menores níveis de educação formal, inseridas em
ocupações mal-remuneradas ou excluídas do mercado formal de trabalho, com
aceso restrito aos cuidados de saúde e de outras políticas de promoção social, ou
seja, pessoas que estão dentro de uma questão de vulnerabilidade social, onde se
expõem cada vez mais à infecção pelo virus HIV. Conforme Bastos & Szwarcwald
(1999, p. 9)

LI é comum que areas mais pobres conjuguem inúmeros fatores adversos
no que diz respeito A falta de infra-estrutura, baixa oferta de serviços e
oportunidades de emprego ou à possibilidade restrita de atendimento das
suas demandas face As restrições das políticas públicas LI Esta
multiplicidade de problemas e de dificuldades freqüentemente esta
associada a um conjunto de problemas e agravos como: indices elevados
de consumo de álcool e drogas, violência estrutural e alta prevalência de
infecções sexualmente transmissíveis, todos eles fatores de aumento da
vulnerabilidade à infecção pelo HIV [...]

Uma questão complementar é de que estes segmentos se deparam com
barreiras estruturais no que se refere à implementação e manutenção de mudanças
que diminuam os riscos de infecção pelo HIV. Algumas dessas barreiras estão
relacionadas com a falta de recursos, precariedade e riscos nos locais e nos
instrumentos de consumo de drogas, dificuldade de acesso a serviços de prevenção
e principalmente de tratamento, menor domínio da linguagem escrita dificultando o
acesso a informações atualizadas, problemas de moradia e de fome.
De acordo com Bastos & Szwarcwald (1999), os aspectos de ajustes
estruturais, que são monitorados por ordens internacionais, sendo que alguns destes
estão compreendidos no financiamento das ações de saúde de países em
desenvolvimento como o Brasil, muitas vezes itifluenciam na restrição dos gastos
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públicos, originando um aumento na vulnerabilidade frente à infecção do virus HIV.
Segundo os autores acima referidos, no Brasil os UDIs pertencem, na sua
grande maioria, aos estratos sociais mais pobres e menos escolarizados. Cabe
observar que o uso compartilhado de equipamentos de injeção é um dos meios mais
provavel para a transmissão do HIV. A própria política de antidrogas colabora, de
certa forma, para tais riscos, pois muitas vezes é utilizado da repressão policial
fazendo com que as pessoas consumam a droga em locais improvisados e sem
higiene, em muitos casos os usuários não possuem seringas descartáveis para
serem utilizadas e acabam compartilhando da mesma injeção.
Conforme os dados do Ministério da Saúde e, desde o inicio da década de 80
até setembro de 2003, foram notificados 277.153 casos de AIDS no Brasil. Sendo
que a cada ano são notificados novos casos.

Quadro 1: Casos de AIDS no Brasil nos anos de 1983 e 2002

Ano Notificação

Casos

1983

22

2.002

9.495

Fonte: www.aids.gov.bricgt/tabcgi

Todos os dados referentes ao Ministério da Sande foram retirados do site: www.satide.gov.br Data:
21/12/03, 9:45 hs.
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Quadro 2: Casos de AIDS no Brasil no ano 2002

Situação atual

Casos

Vivo

9.495

Morto

393

Ignorado

7.659

Total

1.443

Fonte: www.aids.gov.br/cgi/tabcgi

Considerando os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, foram
verificados desde o ano de 1983 até 2002, 185.061 casos de AIDS em homens e

72.719 em mulheres.

Quadro 3: Casos de AIDS no Brasil - sexo masculino
Ano Notificação

Casos

2002

5.999

Fonte: wvvvv.aids.gov.br/cgi/tabcgi

Quadro 4: Casos de AIDS no Brasil - sexo feminino
Ano Notificação

Casos

2002

3.450

Fonte: www.aids.gov.br/cgi/tabcgi
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Conforme a pesquisa do Ministério da Saúde, atualmente, a velocidade de
crescimento das taxas de incidência da epidemia mantém-se estável para os
homens, mas com menor crescimento entre as mulheres numa relação aproximada
de dois casos em homens para cada caso em mulher. O aumento da epidemia entre
jovens do sexo feminino é explicado pelo inicio precoce da atividade sexual em
relação aos adolescentes do sexo masculino. A transmissão do HIV entre as
mulheres se dá, em sua maioria, pela via sexual (86,2%), seguida pelo uso de
drogas injetáveis (12,4%). As demais formas de transmissão em ambos os sexos, de
menor peso na epidemia, são: transfusão, transmissão materno-infantil ou
ignoradas pelos pacientes.
Nos homens brasileiros, quanto as vias de transmissão do HIV, 58% são
infectados por relações sexuais, com maior prevalência nas relações heterossexuais
(25%). Os casos de transmissão por relações bissexuais representam 11,4%,
enquanto as relações homossexuais representam 21,7%. A segunda maior forma de
transmissão da aids entre os homens é o uso de drogas injetáveis: 23,4%.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002)
No Brasil, o Ministério da Saúde registra avanço da doença entre homens
heterossexuais, sendo que a relação heterossexual é a principal forma de
transmissão, enquanto diminuem o número de registros de contaminação por
relações homossexuais e através de drogas injetáveis.
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Quadro 6: Casos de AIDS no Brasil - Homens Heterossexuais
Ano notificação

Casos

1983

02

2002

4.922

Fonte: www.aids.gov.bricg/tabcgi

Quadro 7: Casos de Aids em Homens Homossexuais
I

Ano notificação

Casos

1983

10

2002

957

Fonte: www.aids.gov.bricgi/tabcgi

Percebemos que a transmissão

heterossexual vem-se tornando mais

significativa a cada ano, transformando-se numa rápida forma de expansão da
transmissão do HIV no Brasil.

A crise econômica é um dos fatores vem complicando o problema dos
financiamentos destinados à prevenção da doença, limitando drasticamente os

recursos disponíveis para todas as iniciativas da saúde pública, isso fez com que
houvesse uma sensação de desânimo na sociedade civil. Porém, mesmo que o
Estado não esteja exercendo seu papel fundamental na identificação e na prática de
atividades associadas aos problemas da AIDS no Brasil, forças advindas de alguns
grupos da sociedade civil têm demonstrado importância nas transformações sociais e
políticas referentes à epidemia

da AIDS. Sabe-se que, nenhum

cidadão
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individualmente, ou somente as organizações da sociedade civil, podem
influenciar
no processo politico de forma signi fi cativa, é necessário que se estabeleça
uma
articulação entre os grupos sociais e o Estado a fim de dar uma resposta à epidemia
da AIDS.
Nessa perspectiva podemos ressaltar que há um conjunto de medidas e
ações de intervenções que visam reduzir o impacto da epidemia sobre a população
do Município de Florianópolis com critérios de prevenção, promoção e
educação em
saúde realizadas pelos Programas Estaduais e Municipais, no âmbito do Sistema
Único

ua

Saúde, e pelos Programas Não-Governamentais. Estas Organizações

possuem papéis específicos no que diz respeito ao combate e disseminação do
HIV/AIDS, onde cada qual procura realizar suas atividades e/ou projetos a fim de
obter seus objetivos, embora obviamente haja muito a se fazer numa situação que se
torna cada vez mais critica em nossa sociedade, principalmente nas iniciativas
políticas.

3.2

Apresentação e Análise dos Programas

Governamentais

e

Não

Governamentais de HIV/AIDS

Com base em Minayo (1997, p. 69), na análise pode-se "confirmar ou não os
pressupostos da pesquisa e/ou responder as questões formuladas e, ampliar as
questões sobre o assunto, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte".

Dessa

forma, no trabalho de campo, fase exploratória da pesquisa. foram

Não Governamentais
realizadas entrevistas com os Programas Governamentais e
atendimento às pessoas portadoras do HIV/AIDS no município
relacionados com o
de Florianópolis.

Foram levantadas categorias como identificação da organização,

tipos de
convênios e/ou parcerias, a população — alvo, capacidade, critérios e
as principais dificuldades encontradas
atendimentos realizados pela organização e
pela mesma na efetivação dos atendimentos. Outra questão levantada, diz respeito
Social nesta área, ou seja, se havia
sobre a atuação do profissional de Serviço
Assistente Social e quais agc5es esta profissional realizava.
quatro ONG's:
Foram entrevistados dentro do município de Florianópolis
e FAÇA; e dois programas governamentais:
GAPA, Instituto Arco — iris, ACORDA
a Divisão de Vigilância das DST/HIV/AIDS e
Programa Municipal de DST/ADS e
Sífilis Congênita, que passaremos a descrever.

DA AIDS
• GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO
O GAPA é

—

GAPA:

uma Organização Não — Governamental sem fins lucrativos que atua na

aos portadores do virus HIV/AIDS, independentes
área de prevenção e assistência
de suas posições

sociais, politico — partidárias, ideológicas, religiosas, profissionais,

etc., atendendo, desta forma, a população em geral. Esta Instituição
através do Ministério

é mantida

da Saúde, convénios, contratos (Ex: Centro de Energia Elétrica

de Santa Catarina - CELESC), apoios (Ex: Empresa de Pesquisa Agropecuária
Extensão

e

Rural de Santa Catarina — EPAGR1), doações de dinheiro na conta

bancária ou doações de roupas, alimentos etc.
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0 atendimento 6 desenvolvido com as pessoas soro positivo, sendo que os
encaminhamentos são realizados conforme as necessidades apresentadas pelas
pessoas atendidas por esta Instituição (Exemplo de locais para encaminhamentos:
Unidades de Saúde, Clinica e/ou Instituto de Psiquiatria para desintoxicação). No
que se refere às dificuldades pelas quais a Instituição passe, a mesma aponta a
pouca quantidade de doações, como por exemplo: roupas e cestas básicas.
Segundo Rudnicki (1996, p. 102), o GAPA mesmo sendo uma organização não
governamental,

'[...] têm por isso mesmo, desde o momento de sua criação, identidade
indissoluvelmente ligada ao governo, ao Estado. Cumprem, inclusive.
funções daquele (assistência social, jurídica, psicológica e, por vezes, até
mesmo médicas) e são por eles sustentadas".

Percebe-se que esta organização e como as demais ficam, de certa forma,
refém do financiamento por parte do Ministério da Saúde. Apesar da participação da
sociedade civil em relação aos recursos e doações, esta organização perde-se
razoavelmente nas atividades de alguns de seus projetos ao prestar ações voltadas
para uma prática assistencialista, ou seja, de somente realizar doações de roupas ou
cestas básicas sem realizar um suporte mais concreto no qual a própria pessoa
consiga por conta própria suprir suas necessidades básicas.
O GAPA, além de lutar legalmente, por uma política de saúde pública ligada a
AIDS, informar e educar sobre esse assunto ainda desenvolve os seguintes projetos:
- Lar Recanto do Carinho: Atende crianças e adolescentes e realiza serviços de

reintegração à família; atendimento médico, psicológico e odontológico: promoção de
adoção de changes; fornecimento de refeições; encaminhamentos a pré escolas e
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rede pública de ensino; aulas de pintura, dança, capoeira e línguas: distribuição de
cestas básicas e encaminhamento e assistência junto a juizados pertinentes.
- Projeto Consciência: Realiza atendimentos individual e grupal com michés

(garotos de programa) e abordagem de rua. Este Projeto presta informações e
orientações sobre DST/AIDS; distribuição de preservativos; incentivo à redução de
danos pelo uso de drogas; melhoria da qualidade de vida e reintegração familiar e
social.
- Projeto Desperta Mulher: Atende mulheres portadoras do virus HIV/AIDS. No

Projeto são realizadas reuniões, uma vez por semana; resgate da auto — estima:
convivência com o HIV/AIDS; melhoria da qualidade de vida e redução de danos.
- Projeto Vida Nova: Atendimento aos usuários de drogas, principalmente

injetáveis, internados em centros de recuperação para dependentes químicos. É
realizado um trabalho com relação â prevenção de DST/HIV/AIDS:

ênfase na

redução de danos; apoio psicológico no pré e pós-testes anti-HIV e acolhimento e
apoio continuado durante e após internação.
- Disque AIDS: atendimento a quaisquer interessados. Trata-se de um serviço de

informações telefônicas, anônimas e gratuitas sobre DST e AIDS; esclarecimento
sobre transmissão, prevenção, sintomas

e

exames, sem necessidade de

identificação e promove encaminhamentos e aconselhamentos.
- Palestras: 0 GAPA ministra palestras, oficinas dinâmicas, reuniões, debates e

outros eventos em instituições públicas, empresas, colégios, universidades ou
quaisquer outros interessados, a fim de esclarecer a população em geral a respeito
da AIDS.
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Nesta organização não há profissional de Serviço Social contratada e segundo
a entrevista, também nenhuma Assistente Social procurou a instituição para realizar
um trabalho voluntário.

• INSTITUTO ARCO

—

iRIS:

O Instituto Arco — his é uma entidade não — governamental. Esta Instituição é
mantido pelo Ministério da Saúde e estabeleceu parcerias com a CECRED (Centro
de Convivências e Recuperação da Saúde de Dependentes Químicos), Hospital
Santa Tereza, Secretaria da Saúde e com o Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Esta Instituição trabalha junto
com a Secretaria de Saúde do Município de Florianópolis com as áreas de
prevenção, internagZo e tratamento dais pessoas corn 'HIV/AIDS. Recebem doações
da sociedade e através de uma taxa cobrada na conta de energia elétrica (CELESC).
A população — alvo atendida pelo Instituto Arco — Íris são os profissionais do
sexo (homens e mulheres), dependentes químicos e mulheres grávidas. A Instituição
realiza uma ação voltada para a prevenção e redução de danos associados ao
HIV/AIDS e consumo de álcool e outras drogas, em suas atividades estão:
-

Abordagem de rua: trata-se de um trabalho realizado no período noturno em

lugares onde encontram freqüentemente pessoas consumindo algum tipo de droga.
realizada a entrega de materiais como camisinhas, seringas descartáveis e outros,
as pessoas recebem orientações/esclarecimentos sobre a saúde;
-

Encaminhamentos: algumas vezes a Instituição encaminha pessoas com

dependência química para realizarem a desintoxicação na Colônia Santana e
pessoas com AIDS para o Hospital Santa Tereza, dependendo de quando as vagas
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estão abertas. As mulheres grávidas, como também outros dependentes químicos
são encaminhados para o Programa de DST/AIDS do município de Florianópolis.
-

Casa de Apoio: na casa moram homens maiores de idade, ex — dependentes

químicos. Neste local não pode haver nenhum tipo de drogas, por isso há uma
vigilância. Na Casa de Apoio essas pessoas realizam um trabalho com o Centro de
Ciências Agrárias da UFSC, a fim de contribuir na recuperação de auto — estima,
fortalecendo estratégias de comunicação e construção de vínculos estáveis que
permitam desenvolver um projeto de vida, de resgate do trabalho e da moradia.
Realizam atividades de oficinas em Unidades de Saúde, Hospital Universitário
e Hospital Nereu Ramos. Quando solicitados acompanham as pessoas doentes de
AIDS nos hospitais.
Pode-se perceber que as ações ao serem realizadas pelos programas
precisam ser exercidas de forma que se desenvolva uma socialização do indivíduo
para que o mesmo possa vir a assumir com respeito e responsabilidade os papeis
sociais.
Entre os programas entrevistados no município de Florianopolis, o instituto
Arco — Íris demonstrou desenvolver um projeto visando à recuperação e a reinsergão
do portador de HIV/AIDS num convívio social e "familiar' (Projeto Casa de Apoio).
Porém, este não possui suportes físicos e financeiros para atender toda a demanda
apresentada no município de Florianópolis.
A principal dificuldade apontada por esta Instituição é o fator financeiro, la que
precisam pagar aluguéis como as Casas de Apoio.
No Instituto Arco — iris não há nenhuma Assistente Social, pois a instituição
não recebe verba para paga-las, e conforme a entrevista, nenhum profissional de
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Serviço Social procurou o instituto para realizar alguma atividade dentro de um dos
projetos realizados pela Organização. Contam apenas com duas alunas (estagiárias)
do curso de Serviço Social, mas que não realizam uma atividade voltada
especificamente de Serviço Social.

• Associação Catarinense de Redutores de Danos

—

ACORDA:

0 ACORDA trata-se de uma organização — não governamental, conta com as
parcerias da Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde, do
Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP), da
Divisão Estadual e de Programas Municipais de DST/AIDS do Estado de Santa
Catarina, do Fórum Catarinense das ONG/AIDS, da Associação Brasileira de
Redutores de Danos (ABORDA) e da União dos Negros pela Igualdade (UNEGRO).
Esta organização promove a qualificação de todos os profissionais, técnicos e
agentes de saúde que atuam em Programas de Redução de Danos e a luta pela
dignidade e cidadania dos usuários de drogas e sua rede social e familiar. Dessa
forma, o ACORDA desenvolve ações de promoção da saúde e de prevenção em
relação as DST/HIV/AIDS.
Os projetos desenvolvidos pela ACORDA são:
-

Rede Catarinense de Redução de Danos: promove a capacitagão técnica, a

integração e articulação com setores governamentais, principalmente com os
Programas Estadual e Municipal de DST/AIDS e serviços públicos de saúde, a fim de
ampliar as estratégias de prevenção e controle do HIV/AIDS, promoção da saúde e
cidadania entre Usuários de Drogas e Usuários de Drogas Injetáveis. Sendo que este
projeto atende somente os agentes de Programas.
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-

Compartilhar

te-,

fora!

O

negócio é trocar! : os agentes deste projeto

trabalham com os usuários de drogas injetáveis através de abordagem

e

aconselhamento sobre DST/AIDS e Hepatite, entregam materiais (Kit de Redução de
Danos que contém: um folder informativo , orientando os locais seguros para injetar a
droga; seringa e agulha descartáveis; copinho; algodão; ague destilada; garrote;
lenço embebido em álcool e camisinhas) a fim de reduzir a incidência das DST/AIDS,
Hepatites e outras doenças de transmissão sexual e sangüínea.
- Redução de Danos com Usuários de Crack: é desenvolvida uma intervenção

direta através de abordagem corn os usuários de Crack. Realizam encaminhamentos
para serviços médicos, ambulatorial, clinicas de desintoxicação e tratamento.
A média de idade para o atendimento realizado pela ACORDA é entre vinte e
vinte cinco anos, porém atendem varies idades, por exemplo, adolescente de
quatorze anos e idosos de sessenta anos, tanto do sexo masculino quanto feminino.
No ACORDA existem cadastrados dos seus usuários e também atendem a
todos que procuram a organização.
0 Brasil é um pais que apresenta uma diversidade de modos de transmitir o
virus HIV, sendo que o uso de drogas injetáveis continua sendo uma das formas
mais preocupantes. Embora uma série de fatores socials, culturais, econômicos e
politicos específicos tem moldado a epidemiologia do HIV/AIDS no que diz respeito
ao uso de drogas injetáveis e mesmo que a venda de agulhas não seja ilegal no
Brasil, seu prego acaba fazendo com que os usuários não tenham acesso a este
material, especialmente porque o uso de drogas injetáveis tornou-se mais freqüente
entre os setores mais pobres da sociedade brasileira.

A prevenção da transmissão do HIV polo uso de drogas injetáveis ficou
ainda mais complicada não so porque o uso de drogas tem sido tratado
tradicionalmente como uma questão policial e não médica, mas também
porque as atividades de prevenção como programas de troca de agulhas
para LISUáritTS de drogas injotáveis têm sido completamente restritas I
Portanto, uma subcultura do uso de drogas injetáveis, associada ao tráfico
de drogas e exibindo altos indices de compartilhamento de agulhas como
resposta a restrições econômicas e legais, tem-se delineado cada vez mais
nos grandes centros urbanos do Sul e Sudeste do Brasil e os indices têm
subido de modo drástico, praticamente garantindo que a infecção pelo HIV
em relação ao uso de drogas injetáveis continue a ser um componente
central da epidemia de AIDS no Brasil [...] (PARKER, 1994, p. 36 —37)

Percebe-se , desta forma, a importância que o Programa ACORDA vêm
realizando frente a uma das formas que mais transmitem

o virus HIV. Suas

atividades/projetos estão relacionadas basicamente à diminuição do risco de
contaminação, ou seja, a uma política de redução de danos, portanto, ao distribuir
seringas descartáveis não quer dizer que esta organização esteja influenciando o
uso de drogas.
A principal dificuldade desta organização é a falta de verbas e/ou convênios
que realize um financiamento para a Instituição, pois precisam pagar aluguel da
Sede, meios de transportes para realizar as abordagens, conta telefônica e outros
materiais que não são incluidos na verba dos projetos.
De acordo com a entrevista, os profissionais de outras áreas, inclusive do Serviço
Social, contam com espaço para realizar um trabalho 'voluntário', ou seja, fazer
alguma atividade porque gosta sem receber um salário. Pois dinheiro que vem do
Ministério da Saúde 6 utilizado para custear os projetos e pagar a coordenação e os
agentes de saúde.

Fundação Açoriana para o Controle da AIDS — FAÇA:
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lucrativos, unidade
A FAÇA é uma organização não — governamental, sem fins

Estadual com Registro do Conselho Nacional de Assistência
pública Municipal e
físicas e jurídicas: possui
Social. Esta organização recebe doações de pessoas
existem dois projetos
convénio com a Prefeitura Municipal de Florianópolis;
financiados pelo Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da

Saúde, um

projeto financiado pelo Ministério da Justiça, um projeto financiado por Empresas, um
projetos mantidos pela Fundação.
projeto de treinamento auto — sustentável e cinco
caráter social e cientifico a
A FAÇA visa o desenvolvimento de atividades de
sociedade, fornecer suporte
fim de promover a prevenção das DST/HIV/AIDS junto à
seus familiares, na defesa dos direitos civis , politicos
às pessoas soropositivos e aos
FAÇA são:
e sociais das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os Projetos da

e prevenção através da implantação
- ABC da Prevenção: promove assistência
Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e Aids
e supervisão de projetos sobre as

adolescentes, visando colaborar para
em escolas públicas e privadas para crianças e
a diminuição da incidência da DST/HIV/AIDS.
visa garantir os direitos das pessoas com
- Assessoria Jurídica: este projeto
ao trabalho, à previdência social, a
HIV/AIDS e outras patologias no acesso à saúde,
e diversos aspectos jurídicos
igualdade e outros. Desenvolve oficinas sobre a AIDS
empresas, hospitais.
relacionados epidemia, como também aos direitos em
universidades, ONG, entre outros.
realiza consultoria
- Projeto AIDS e Qualidade de vida no Trabalho:
de programas de prevenção e assistência
empresas na elaboração e implementação
desenvolve treinamentos, palestras e
para o controle do HIVIAIDS, também
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intervenções comportamentais nos locais de trabalho, além de produzir e distribuir
material informativo.
- Atividades com Empresas: é desenvolvido treinamento e consultoria

empresas através de implantação de programa de prevenção

e assistência

relacionadas as Doengas Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS.
- Faça Treinamento:

oferece a comunidade em geral treinamento para

implantação de programas de assistência e prevenção em relação as DST. HIV e
AIDS, dando suporte aos projetos desenvolvidos pela FAÇA.
- Grupo de Psicoterapia e Adesão ao Tratamento de Pessoas Portadoras de
HIV/AIDS: nesta atividade desenvolvida pela FAÇA é oferecido suporte emocional

procurando promover a qualidade de vida das pessoas portadoras do HIV/AIDS.
- Projeto Marketing Social do Preservativo: a população — alvo deste projeto

são a sociedade, as empresas e pontos comerciais (padarias, açougues, bancas de
revistas e outros). São entregues nas empresas

e nos pontos comerciais

preservativos masculinos (camisinhas) para serem vendidos mais baratos e estarem
em locais de compra acessíveis a população.
- Trabalho de Sustentabilidade: promove a captação de recursos para projetos

de prevenção junto à sociedade, como forma de redução das incidências das
DST/HIV/AIDS. A população — alvo deste projeto abrange a sociedade, empresas e
outros organismos nacionais e internacionais.
- Projeto de Voluntariado: visa sensibilizar e capacitar as pessoas para

prestarem trabalhos voluntários, a fim de contribuir para a prevenção e o controle da
epidemia de HIV/AIDS. A população — alvo abrange a comunidade em geral.

-

Cidadania no Sistema prisional: tern como população alvo: a população

carcereira

e

seus familiares. Estes são atendidos perante os benefícios

previdenciarios, abordagem sobre leis, direitos, doenças e outros assuntos.
Sabe-se que

a epidemia da AIDS vem impondo desafios

e graves

conseqüências a sociedade brasileira. Vérios segmentos da sociedade enfrentam
questões especificas e/ou particulares referente a essa situação, como mudança de
comportamento frente à doença, atitudes de discriminação e preconceito entre
outros.

E

necessário que esses tipos de ações realizadas pela organização FAÇA

sejam realizadas sistematicamente e/ou continuamente nos espaços sócio —
ocupacionais.
Em relação ao profissional de Serviço Social nesta instituição, a Presidenta do
FAÇA é formada no curso de Serviço Social, possui registro no CRESS, porém não
exerce uma atividade voltada na área do Serviço Social. Na qualidade de Presidenta
desta organização, e conforme a entrevista realizada, a mesma possui outros
serviços a serem realizados dentro da Organização, porém possui uma leitura
relacionada ao Serviço Social devido a sua formação acadêmica.
Na entrevista foi colocado pela Presidenta do FAÇA que existem projetos dos
quais as Assistentes Sociais poderiam atuar, mas não seriam remuneradas, para isto
teriam que conseguir algum apoio ou convênio com outras instituições.

• Programa Municipal de DST/AIDS:
0 Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis — DST/AIDS, é uma
organização da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Através deste Programa, é
realizada a coordenação das Ações em DST/AIDS no município de Florianópolis,
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como também a Operacionalização da Política de Incentivo no Âmbito do Programa
Nacional de HIV/AIDS

e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis. Este

Programa recebe financiamento do Ministério da Saúde.
A finalidade do Programa de DST/AIDS

é de prevenir e diminuir a

morbimortalidade pelas DST's, a infecção pelo virus HIV e promover uma qualidade
de vida melhor para as pessoas vivendo com o HIV no município de Florianópolis.
Desta forma, o Programa procura atender toda a população deste município
conforme as atividades que são realizadas.
As atividades desenvolvidas peio Programa são:
- Projeto Redução de Danos — PRD: possui convênio com o Ministério da Saúde
e com o Programa das Ações Unidas para o Controle Internacional de Drogas
(UNDCP).
É estabelecido um vinculo através do contato com os usuários de drogas
injetáveis a fim de desenvolver um autocuidado e para evitar a transmissão do HIV
neste grupo. Com isso, as medidas realizadas neste projeto são: troca de seringas,
distribuição de preservativos
encaminhamentos para

o

e

material de anti-sepsia, orientações

tratamento de saúde

e

e

dependência química,

disponibilização da vacina anti — hepatite B e encaminhamentos para teste anti —
HIV.

- Ambulatório de DST/AIDS: o ambulatório atende a toda população do
município, as atividades realizadas são: o tratamento e prevenção das DST's;
aconselhamento em HIV/AIDS (pré e pós-teste): acompanhamento a portadores
assintomaticos do HIV e pacientes com AIDS; assistência de enfermagem,
psicológica e psiquiátrica; pronto atendimento das DST, atendimento Pré — Natal
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para gestantes soropositivos ao HIV: acompanhamento de mulheres que sofram
abuso sexual; referência para a rede básica municipal de colo uterino e a coleta de
material para teste anti — HIV e para os exames de Carga Viral e Contagem de CD4
e CD8.
-

Centro de Testagem e Aconselhamento: são realizados aconselhamento em

DST/HIV/AIDS, com repasse de informações educativas, enfatizando os meios de
transmissão, prevenção/tratamento e avaliação de riscos para a infecção pelo HIV. 0
aconselhamento é desenvolvido de forma individual ou coletiva para testagem do
HIV

—

com anonimato flexível. Também é realizada a coleta de sangue no próprio dia

e local do aconselhamento. Outras atividades são o encaminhamento para serviços
de saúde e o apoio emocional.
Cestas Nutricionais e Leite Especial: a população

-

alvo deste projeto são: as

crianças soropositivas na faixa etária de 0 a 3 anos; crianças filhas de mães
soropositivas, independente de sua sorologia, na faixa etária de 0 a 18 meses e
gestantes soropositivas. Este projeto fará a distribuição de cestas básicas â
população — alvo residentes no município de Florianópolis a fim de minimizar os
efeitos danosos do virus HIV na infância.
-

Projeto de Distribuição de Preservativos Femininos: entrega de preservativo

feminino para mulheres soropositivas do município de Florianópolis, é realizada
ainda, uma abordagem no momento do recebimento da cesta nutricional.
-

Projeto Empresa: trata-se de um projeto de Prevenção de DST/HIV/AIDS no

local de trabolho. 0 Projeto Empresa visa proporcionar a discussão sobre a epidemia
da Aids no local de trabalho. Este Projeto tem como objetivos:
-

Formar agentes multiplicadores de informação no local de trabalho;

implantar um trabalho continuo na area de prevenção as DST/HIV/AIDS na

empresa;
Estabelecer

parcerias com

o

Programa DST/AIDS no que tange a

encaminhamentos para tratamento, testagem e aconselhamento, campanhas
de nível nacional: 1° de Dezembro (Dia Mundial Contra Aids) e o Carnaval.
- Projeto na Escola: procura capacitar os pro fi ssionais da Divisão de Educação

Infantil — Rede Municipal de Florianópolis fornecendo subsídios educativos e
preventivos essenciais à saúde e proteção das crianças.
Outras atividades desenvolvidas pelo Programa de DST/AIDS são:
-

Supervisão junto aos Conselhos de Saúde e apoio às Regionais de Saúde;
Disponibilização de material informativo;

-

Projeto Nascer: Prevenção da Transmissão Vertical da Sífilis e do HIV;
Comitê Municipal da Transmissão Vertical;
Vigilância Epidemiológica da AIDS, da Sífilis Congênita e do HIV em gestantes.
em conjunto com as Regionais de Saúde;
Participação na CEMAIDS — Comissão Municipal de AIDS;
Participação na CEDAIDS — Comissão Estadual de AIDS;

-

Gerenciamento do PAM — Plano de Ações e Metas: Incentivo Financeiro do
Ministério da Saúde.

E

importante ressaltar que é necessário executar as políticas preventivas do

HIV/AIDS, visando diminuir o ritmo de disseminação dessa epidemia. A elaboração
de estratégias e técnicas para a atividade de ampliação ou continuidade dos serviços
convencionais precisam se adequar com a realidade vigente da epidemia de AIDS no

município de Florianópolis. Dessa forma.

As atividades de prevencão da AIDS desenvolvidas até agora no Brasil têm
geralmente dado mais ênfase ao desenvolvimento de materiais educativos
do que a criagão de estruturas de apoio sociaf, e as intervenções
interpessoais, embora não estejam totalmente ausentes, têm sido pouco
exploradas. (PARKER, 1994, p. 66)

No Centro de Testagem e Aconselhamento há atuação de duas Assistentes
Sociais, mas estas atuam como aconselhadoras por parte do Ministério da SaCide,
dessa forma não realizam uma ação voltada ao Serviço Social.

• Divisão de Vigilância das DST/HIV/AIDS e Sífilis Congênitas:
Esta Divisão é uma organização Governamental que faz parte da Diretoria de
Vigilância Epidemiológica. Sendo mantida pela Secretaria de Estado e da Saúde.
Esta Divisão atende as Gerências de Saúde e Municípios do Estado de Santa
Catarina que possuem ações em DST/AIDS. Portanto não há especificamente um
critério ou uma capacidade de atendimento, pois trabalham com todas as Gerências
de Saúde deste Estado.
A Divisão de Vigilância não realiza encaminhamentos nem os recebe, pois não
trabalham diretamente com os usuários das Organizações de DST/HIV/AIDS.
Em relação às atividades prestadas pela Divisão, esta atua no gerenciamento
de
do Estado de Santa Catarina e também supervisionam as ações do Município
Florianópolis.
Embora seja realizada uma ação de acompanhamento (monitoramento) e
e Nãosupervisão referente ao desenvolvimento dos Programas Governamentais
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Governamentais de DST/HIV7AiDS, há, porém, a falta cie um sistema regulador
eficaz por parte do governo capaz de entender e contornar a situação do sistema de
saúde. O próprio sistema econômico capitalista vem, através da restrição dos gastos
públicos e suas conseqüências adversas sobre as políticas sociais, complicando a
execução dos Programas destinados à prevenção e/ou à política de controle da
AIDS, já que na política neoliberal é reduzida a intervenção estate l induzindo-o
apenas para uma ação compensatória. Vemos no decorrer da história do Brasil. que
essa pratica é desenvolvida permanentemente sem mudanças na relação do Estado
com o sistema neoliberal. Sendo que o dever genérico de proteção à saúde é do
Estado, portanto, segundo o que consta a Lei 8.080/90, que dispõe sobre o SUS,
previsto no artigo 198 da Constituição Federal, dando-lhe a necessária
implementação para os funcionamentos garantidos da proteção 5 saúde, seu artigo
2° apresenta que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
De acordo com a entrevista realizada com uma Assistente Social desta
Instituição, a mesma colocou que não exerce uma ação referente ao Serviço Social,
pois exerce uma função de técnica, atuando na prevenção

e vigilância

Epidemiológicas.
Pode-se perceber que os programas em si procuram conscientizar, atender
juridicamente e socialmente as pessoas portadoras do HIV/AIDS visando um
processo de cidadania. Realizam ainda, orientações e/ou esclarecimentos tanto para
os portadores do HIV/AIDS, quanto para a sociedade sobre essa epidemia.
O nível de informação sobre a AIDS exerce um pequeno impacto sobre a
redução dos comportamentos de risco, sendo que somente a informação não esta

o

sendo suficiente para se combater essa epidemia. Mesmo com as campanhas
projetos das organizações governamentais e não governamentais tenham um certo
grau de sucesso, essas informações e ações realizadas pelos mesmos precisam
continuar, não apenas sobre a doença AIDS, mas também dentro de contexto mais
amplo, no qual a AIDS está inserida, ou seja, no processo de recuperação,
tratamento, nas respostas sociais e em relação ao preconceito e o medo diante do
HIV/AIDS.
A luta contra ao HIV/AIDS não diz respeito somente ao governo e sim de toda
a sociedade. Com isso, a educação e a informação são pegas fundamentais para
diminuir o avanço dessa epidemia.
Observamos, atualmente, que houve uma grande evolução nas ações
preventivas e informativas em relação às ações realizadas tanto pelo programa
municipal quanto pelas ONG's, contribuindo também para a desmistificação da
doença e das falsas concepções sobre a mesma. Podemos perceber ainda, que no
município de Florianópolis, enquanto a cura da AIDS não é alcançada, as ações
desses programas continuam sendo fundamentais para evitar a contaminação entre
parceiros e para a redução dos riscos de transmissão, porém estas não podem ser
vistas como únicas atividades a serem desenvolvidas.
é necessário rever
As estratégias de prevenção são importantes, mas
também a situação das pessoas que já contraíram o Virus HIV ou que já estão
doentes de AIDS. Nos programas pesquisados foram verificados poucos projetos ou
ações que atendessem as pessoas com HIV/AIDS em relação ao seu convívio social,
principalmente no que diz respeito às condições básicas de sobrevivência.
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Deve-se levar em conta ao se planejar os programas de HIV/AIDS, uma visão
das diferentes formas de realidade para realizar uma melhor compreensão e atuação
em relação a esta população. Pois, sabe-se que no Brasil, a transmissão do HIV
encontra-se num processo de expansão, atingindo não somente as pessoas que não
têm acesso à informação e educação, mas também aquelas instruídas sobre a
doença e que não fazem uso da prevenção. Porém, grande parte da população
infectada habita em áreas subdesenvolvidas, que necessitam de recursos, tanto
humanos como financeiros.
Com a edição da Lei 8.080/90, tornou-se legal a realização de ações de
prevenção da AIDS e cuidados necessários para o tratamento dos portadores do
HIV. Neste sentido, na parte que nos interessa na apreciação da causa, esta Lei
preceitua que

Art. 3 0 A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente , o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do Pais.

Vale ainda ressaltar, que o SUS preconiza os seguintes princípios: a
universalidade e a eqüidade, a participação e o controle social e a descentralização.
Assim, sem qualquer dúvida, a participação cidadã e o fortalecimento de grupos
socials mais vulneráveis, garante a plena participação nas instâncias de decisão das
políticas de prevenção e assistência e a melhoria da qualidade de vida, em particular
das pessoas vivendo com HIV/AIDS. De todo o exposto, se evidencia que o povo
organizado é garantidor de seus direitos e, em especial, do direito a saúde.

Nessa perspectiva, todas as pessoas têm igual direito á saúde, portanto é
necessário qualificar as ações em relação ao HIV/AIDS, conforme Brito, Doneda &
Gandolfi (2002, p?)

Precisamos criar parâmetros para melhor avaliar o impacto das ações de
prevenção, e sua conseqüente articulagão, sobretudo com a rede de
atenção básica garantindo desta forma sua sustentabilidade e o próprio redirecionamento da política nacional, apontando gestores com qualidade as
estratégias necessárias para a permanente descentralização desta política
e a conseqüente instrumentalização dos diversos setores da saúde
bem como os representantes da sociedade civil e do setor privado para a
continuidade do nosso dia — a — dia, a saber, o resgate da dignidade
humana em tempos de AIDS.

Desta forma, devemos ter em mente que as transformações que queremos. e
que devem resultar em melhoras nas condições de vida das pessoas portadoras do
HIV/AIDS, não vai proceder apenas de mudanças imediatas como o simples uso da
camisinha, este é um fator importante, mas não representa o final em prevenção e
combate a epidemia.

E

necessário que as políticas públicas sejam desenvolvidas e

executadas garantindo a situação social de vida dessas pessoas, ou seja, é preciso
pensar na articulação entre prevenção e situação de vida das pessoas que já
contraíram o vírus ou que estão doentes de AIDS.

3.3

0 Profissional de Serviço Social frente aos Programas de HIV/AIDS

0 -1

Os fatores sociais, culturais, econômicos e politicos condicionam as formes de
como a sociedade reage perante a epidemia do HIV/AIDS, no Brasil como em
qualquer outro pais. A própria desinformação a respeito desse virus e o sentimento
de medo e afastamento das pessoas com os portadores do HIV, ocasiona urna
atitude de discriminação, preconceito e até mesmo de exclusão. Organizações
Governamentais

e Não-Governamentais foram sendo desenvolvidas visando

desempenhar um fortalecimento na assistência, tratamentos e também na defesa
civil a fim de evitar a disseminação da epidemia, realizam, contudo, atividades de
educação sobre a AIDS, preocupadas não apenas corn a prevenção, mas.
principalmente com a mobilização da sociedade brasileira em resposta à epidemia e
com o desenvolvimento de uma visão mais abrangente a respeito da AIDS.
Dentro desse contexto, o Serviço Social em projetos Governamentais e NãoGovernamentais, é conduzido a rever os fundamentos teórico-práticos das suas
ações, a refletir sobre projetos e demandas contempladas nas respostas que visam
ser produzidas pela intervenção profissional.

Caracterizado o Serviço Social enquanto disciplina de conhecimento
possibilita-se um enfrentamento aos desafios postos pela atualidade com a
perspectiva de compreender-se a sua ação e construir o seu processo
interventivo. A tarefa de repensar as dimensões da competência
profissional, como teórico-metodológica, técnico operativa e ético-política,
passou a colocar-se como exigência de uma profissão preocupada com a
qualificação de sua ação profissional. (KERN, 2003, p. 44 — 45)

O caráter profissional precisa de um fundamento teórico e metodológico
vinculado à prâxis social, onde a reflexão e ação se articulem. 0 centro da
intervenção perpassa o cotidiano do indivíduo e coletivos no processo de uma
mediação que envolve a dinâmica das relações sociais, ou seja, a cidadania, a
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participação social, a identificação social e cultural bem como sua autonomia. Nesta
perspectiva, Faleiros (1997, P. 41) considera que

0 foco da intervenção social se constrói nesse processo de articulação do
poder dos usuários e sujeitos da ação profissional no enfrentamento das
questões relacionais complexas do dia, pois envolvem a construção de
estratégias para dispor de recursos, poder, agilidade, acesso, organização,
informação, comunicação. E nessas contradições históricas que se vai
construir sua identidade profissional e o objeto de sua intervenção
profissional. nas condições históricas dadas, com sujeitos da ação
profissional.

Nesse sentido a ação interventiva também deve ser dimensionada para uma
dimensão ético-política, onde a prática precisa ser desenvolvida a partir dos seus
usuários, não pode ser considerada algo pronto, mas sim um processo de
construção.
A intervenção em Serviço Social deve ser realizada numa articulação de
conhecimento, escolhas e saber, pois conforme os resultados vão surgindo as ações
vão mudando e adequando-se no tempo histórico. Com isso, é no campo da política
do cotidiano que se processa a relação entre assistente social e população. Segundo
lamamoto & Carvalho (2001, p. 75), "As condições que peculiarizam o exercício
profissional são uma concretização da dinâmica das relações sociais vigentes na
sociedade, em determinadas conjunturas históricas".
Um dos objetivos deste estudo foi de verificar a prática profissional do Serviço
Social frente às Organizações Governamentais e Não-Governamentais de HIV/AIDS
do município de Florianópolis, percebe-se, portanto, que um aspecto importante a ser
considerado ao Assistente Social é o de auto-reconhecimento enquanto uma
categoria profissional que possui suas próprias particularidades e que, dessa forma.
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possa contribuir nos projetos e atividades detclb 01 y aniz_cikeu- e. Isto significa ainda
que o Serviço Social, também, precisa construir sua ação profissional em conjunto
com o sujeito superando as discriminações e exclusões realizadas por muitas
pessoas da sociedade perante o portador do HIV/AIDS.
Dessa forma, é importante salientar que os assistentes sociais precisam se
voltar suas ações para o âmbito do Serviço Social. Pois foi visto que as assistentes
sociais existentes nos Programas de HIV/ AIDS não realizavam uma prática
profissional voltada na área do Serviço Social.
Na dinâmica da ação, da intervenção, do fazer, do conhecimento é necessário
que o assistente social se articule para sua area, definindo sua formação profissional,
encontrando e abrindo novas alternativas de atuação em locais onde o Serviço
Social possa ser reconhecido na sua especificidade e particularidade enquanto uma
area profissional.
O Serviço Social participa de um aparato jurídico-político e institucional da
profissão que envolve um conjunto de leis e resoluções, documentos e textos
politicos consagrados no centro da profissão. Nessa dimensão temos determinados
componentes construidos e legitimados pela categoria tais como: o atuai Código de
Ética Profi ssional, a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e as novas
Diretrizes Curriculares. Esses componentes podem ser definidos como
possibilidades ao assistente social apresentar e abrir novas propostas de trabalho.
Dessa forma, o Serviço Social junto aos Programas Governamentais e NãoGovernamentais de HIV/AIDS deve visar um fortalecimento da sua categoria
profissional.

07

Na lógica de uma ação interventiva cabe ao assistente social construir novas
estratégias que resgate "uma dimensão que compreenda a singularidade das
pessoas com AIDS, como sujeitos participativos, com valores, direitos, deveres.
capazes de autonomia própria para se projetarem com vistas à sua emancipação
humana e social". (KERN, 2003, p.46)
Essas relações colocam o profissional de Serviço Social a pesquisar, buscar
informações, realizar planejamentos, mobilizer, comunicar e esclarecer as questões
apresentadas pelas pessoas portadoras do HIV/AIDS.

Enquanto os sujeitos portadores da doença da Aids não forem n
reconhecidos como sujeitos sociais, o profissional continua agindo como
técnico que detém o poder sobre eles. No caminho de aperfeiçoamento da
pratica que o Serviço Social vem percorrendo na contribuição da formação
do homem neste milênio, é preciso entender que a visão de homem e de
mundo, que o profissional tem, avança também na visão que se tem sobre
os que vivem na condição de excluídos e discriminados socialmente.
rompendo com o estigma e com pré-concepções que se tenham a respeito.

Se for desvelar o ser da pessoa com Aids como sujeito no seu processo de
fragilizagão para o fortalecimento, o assistente social estará apostando na
sua autonomia e no seu reconhecimento, o que aos poucos o confirma na
sua condição de ser capaz de transformar a sua situação a partir da sua
intencionalidade. (KERN, 2003, p. 49 — 50)

Dessa forma, quanto mais se aproximar da capacidade de refletir sobre a
intervenção enquanto ação, e sobre a presença do Serviço Social nos eventos
continuos que formam a densa processualidade do cotidiano, tanto mais se
aumentara a competência de assumir um papel responsave! e ético na construção
e/ou obtenção de seus resultados.

Julga-se importante para os assistentes sociais perceber o fenômeno da
Aids não como mais um problema que o usuário traz. corno algo que requer
ajuda e assistência. Pensa-se que a questão é mais profunda. Precisa-se
de múltiplos conhecimentos para qualificar a ação investigativa e
interventiva do profissional de Serviço Social. Não se pode limitar

simplesmente ao atendimento e encaminhamento , atendendo as
necessidades primárias L.] Mas também é necessário o conhecimento
humano-social que permita ver nesse usuário , não apenas um doente de
Aids, mas um sujeito social, com sentimentos, com patrimônios, com
perspectiva de “ida, com ri-(-, Çços, entre outros aspectos. (KERN. 2003, 0.
53)

Esse usuário apresenta urna história fragilizada, e enquanto urn ser social
necessita voltar ao convívio social corA todas as dimensões de dignidade e
cidadania. Cabe ao assistente social junto com os usuários lutar peia garantia dos
direitos sociais, a fi m a de alcançar a plena cidadania. Na concepção de Faleiros
(1997, p. 60 — 61)

A cidadania se fortalece nas relações Estado/sociedade, nas mediacões
concretes das politicas sociais, que se tornam o campo de intervenção da
acessibilidade, apoio e acompanhamento dos usuários. A cidadania se
constitui no exercício dos direitos civis, politicos, sociais. ambientais. éticos,
que foram construidos historicamente, através das leis, normas, costumes,
convenções, que fazem com que os individuos sejam reconhecidos como
membros ativos de uma determinada sociedade, podendo exigir dela os
seus direitos, ao mesmo tempo em que ela lhe exige determinados deveres
comuns. Os deveres do Estado são, por sua vez, direitos do cidadão.

A garantia dos direitos sociais só pode ser realizada através das politicas,
porém o Serviço Social deverá "não só fortalecer o sujeito em relação à lei, mas no
questionamento da lei, da distribuição desigual da renda e do poder, na denúncia da
desigualdade, articulando-se as mediações das redes da solidariedade e dos
movimentos sociais". (FALEIROS, 1997, p. 61) Isto significa que o assistente social
estará construindo uma consciência reflexiva, de perspectivas de vida, de acesso
aos direitos e de toda situação vivenciada pela pessoa portadora do HIV/AIDS. Pois.
sabe-se que grupos da sociedade civil já conquistaram vários direitos em relação
pessoa portadora com HIV/AIDS. porém o uso da lei é um processo complexo. No

entanto. é este o exercício que visa a cidadania, a forma de se articular para se ter
acesso aos direitos, como também de decidir e participar da definição dos direitos.
Dessa forma, pensar a profissão em Programas Governamentais e NãoGovernamentais de HIV/AIDS é propor novas alternativas de trabalho, novas
estratégias, visando sempre os seus principias ético-politicos e teóricometodológicos. Pressupõe num processo de compreensão e intervenção social e de
um trabalho de aprofundamento da cidadania, pois, "6 nessa dinâmica complexa de
produção da sociedade que se constrói o Serviço Social, dependendo também da
articulação de seus conhecimentos, da reflexão sobre seu fazer profissional [..
(FALEIROS, 1997, p. 22)
Nesse sentido, é preciso haver uma mudança na prática profissional realizada
atualmente nestes Programas. É necessário que o profissional se reconheça e
desenvolva sua ação visando os princípios da área do Serviço Social. Não basta
uma definição abstrata do objeto de trabalho do pro fi ssional, a construção desse
objeto implica na própria realidade que encontramos em nossa sociedade.
Portanto, o fazer profissional compete a cada assistente social, pois, este é
quem vai construir sua atividade de acordo com o seu especi fi co campo de atuação.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos observar, através do estudo realizado neste trabalho, que todos os
aspectos da saúde partem de uma construção social que se molda dentro dos
sistemas sociais, culturais, politicos e econômicos.
Embora os acontecimentos em relação ao sistema de saúde venham
ocorrendo de forma gradativa no contexto histórico brasileiro, a política da AIDS se
influenciou de modo profundo no atual clima politico da saúde.
Mesmo que o Estado exerça algum papel perante os problemas relacionados
a AIDS, a sociedade civil se organizou visando participar das políticas públicas
relacionadas a essa epidemia. Vale ressaltar que é a partir de um desenvolvimento
concreto dos princípios preconizados pelo SUS: a universalidade , a equidade, a
integralidade, a participação, o controle social e a descentralização que será
desenvolvida uma política de saúde com resultados positivos. Porém , em nossa atual
realidade, sabemos que a epidemia da AIDS sempre revelou, na forma de crise da
saúde pública, fraturas sociais e, como retrato social, nenhuma epidemia é apenas
um problema médico, mas histórico e politico.
No estudo realizado a partir dos Programas Governamentais

e Não-

Governamentais do município de Florianópolis, verificou-se que estes procuram cada
vez mais desempenhar um importante papel na educação sobre a AIDS, como
também nos direitos, no tratamento, na assistência básica

e nas formas de

prevenção visando evitar a disseminação da epidemia. Contudo, não bastam
métodos, técnicas e elementos considerados isoladamente eficazes para prevenir ou
curar esta enfermidade, é necessário que seja assegurado a toda população o
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acesso mais equitativo aos serviços de saúde referente a epidemia da AIDS.
Certamente, o enfrentamento da AIDS depende de uma nova postura em
relação à saúde pública, que esta se tornando cada vez mais no Brasil um direito
fictício para um amplo segmento da população.
Outro aspecto importante a ser ressaltado refere-se a atuação dos
profissionais de Serviço Social nas Organizações Governamentais e ONG's de
HIV/AIDS. Muitas atividades especificas desta area devem ser efetuadas pelas
assistentes sociais, é necessário, portanto, voltar a sua pratica interventiva com
visibilidade nas ações públicas fundamentais para garantir ao sustentado a
serviços, garantir os direitos.
Deve-se, ao mesmo tempo, construir junto as pessoas portadoras do
HIV/AIDS a crescente capacidade de exercer os seus deveres e os privilégios da
cidadania, de conhecer e defender os direitos próprios e, respeitar os direitos dos
outros, estes são fatores fundamentais para a eventual obtenção de maior igualdade.
A prática profissional também pode ser caracterizada na ampliação da consciência e
da constituição de sujeito social e participativo.
Assim sendo, compreendemos que a atuação em Serviço Social tem que
necessariamente estar fundamentada nos valores

e princípios ético-politico

profissional.
Portanto, refletir sobre a epidemia do HIV/AIDS na realidade de um pais de
contradições e em desenvolvimento, com estratégias de ação eficiente, com
programas e projetos de caráter preventivo realmente eficazes, é um desafio
permanente para a prevenção e controle da epidemia.
A AIDS exige respostas, sendo, dessa forma, necessário promover a efetiva

transformação da atitude. conhecimento e comportamento da nossa população em

favor da sua evolução, na educação. na saúde e na cidadania.
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ANI EXO

LEI N° 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os pianos e seguros privados de assistência à saúde.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Submetem-se As disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado
que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação especifica que rege a sua atividade.
§ 1° Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência A saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que
ofereça tais pianos mediante contraprestações pecuniárias , com atendimento em
serviços próprios ou de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência A saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação especifica para a
atividade de comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de
assistência A saúde, mediante livre escolha pelo segurado do prestador do
respectivo serviço e reembolso de despesas, exclusivamente.< p> § 2° Incluem-se
na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência A saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3° A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e A recuperação, A manutenção e A reabilitação
da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4° As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de
direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar pianos e seguros
privados de assistência A saúde.
§ 5 0 É vedada As pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de
assistência à saúde.
Art. 2° Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:

I - nos planos privados de assistência à sake, manter serviços próprios, contratar ou
credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o
beneficiário das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à sake, reembolsar o segurado ou, ainda,
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos
pelo segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à sake, e sem que isso
implique o desvirtuamento do principio da livre escolha dos segurados, as
sociedades seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de
assistência á sake.

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras a que elude o art. 1° os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus
consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas,
conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema On/co de Saúde - SUS.
§ 1° 0 ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
diretamente à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, ou ao SUS, nos demais casos, mediante tabela a ser aprovada pelo
CNSP, cujos Valores não serão inferiores aos praticados pelo SUS e não superiores
aos praticados pelos pianos e seguros.

§ 2° Para a efetivação do ressarcimento, a entidade prestadora ou o SUS, por
intermédio do Ministério da Sake, conforme o caso, enviará á operadora a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3° A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo dia após a apresentação
da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao Fundo
Nacional de Sake, conforme o caso.
§ 4° 0 CNSP, ouvida a Câmara de Saúde Suplementar, fixará normas aplicáveis aos
processos de glosa dos procedimentos encaminhados conforme previsto no § 2°
deste artigo.

