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Apresentação da Instituição: 

 

Em dezembro de 1985, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas foi atendida a primeira criança exposta à 

infecção pelo HIV. A infecção, nessa população, começa a se fazer presente e o numero de crianças que 

eram trazidas para o serviço aumentava de maneira assustadora.  

 

A falta de tratamento aliado ao preconceito fazia com que as famílias tivessem dificuldades de trabalho 

e de sobrevivência. 

No início de 1989 um grupo de médicos chefiados pela Dra. Marinella Della Negra recebeu uma doação 

que deveria ser revertida às crianças acompanhadas pelo serviço. Em 15 de Março de 1989, com o apoio 

do presidente da Associação dos Hemofílicos, surgiu a Associação de Auxílio à Criança e Portadora de 

HIV. Nos primeiros anos de atividade os recursos foram direcionados na ajuda a sobrevivência das 

famílias das crianças infectadas pelo vírus HIV que não tinham condições. Por muitos anos a Associação 

distribuiu cestas básicas e auxiliou  famílias a pagar contas como gás, água, luz, aluguel. Fez parcerias 

com pequenas empresas que arrecadavam alimentos não perecíveis e leite em pó para que fosse 

distribuído às famílias dos pacientes. 

Para disseminar conhecimento científico sobre diagnóstico, tratamento e outros temas relacionados ao 

HIV/aids em crianças e adolescentes e também captar recursos com a finalidade de auxiliar a população 

alvo, a Associação promoveu o primeiro Encontro Nacional sobre AIDS Pediátrica em 1995, que vem 

ocorrendo a cada 2 anos.  

Com o advento da terapia específica o numero de crianças que nascem infectadas diminuiu 

drasticamente e ao mesmo tempo que as crianças cresceram, chegando a adolescência e adultos jovens 

que continuam em acompanhamento no Instituto. Não há mais sentido estabelecer limites para a 

sobrevida.  

Os esforços da Associação, que tinha como foco o auxilio básico às famílias de crianças com HIV, tem 

hoje outro enfoque que é dar possibilidade de inserção social a esses jovens por meio da educação. 
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Atividades e projetos desenvolvidos no ano de 2018 

 

A Associação de Auxílio iniciou em 2017 um processo de titulação para OSC e 

obteve em 2018 

 

 

 

Preparamos uma cartilha para divulgar nosso trabalho: 
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Compromisso como OSCIP 

Grande parte das pessoas não sabe a diferença entre ONG, Oscip, Entidade Filantrópica, 
Entidade de Utilidade Pública, entre outras. Hoje em dia, o termo mais utilizado para designar 
todo este rol de instituições, na maioria independente, é ONG, ou seja, Organização Não-
Governamental. OSCIP - O Ministério da Justiça criou um título para definir entidades que 
firmam Termo de Parceria (instituto legal exclusivo e definido expressamente na Lei 9.790 de 
23 de março de 1999) com o governo (três esferas e autarquias) para promover ações de 
interesse público: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Uma das formas 
mais visíveis de atuação destas instituições é ser um “braço operacional” do governo, já que 
este não consegue atender todas as demandas que lhe são delegadas. Por isso, têm grande 
poder de articulação, o que as coloca em um patamar elevado em questões políticas. A 
capacidade que elas têm de mobilizar a opinião pública e o fato de representarem áreas de 
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interesse determinadas permite que elas negociem melhorias, ações, financiamento e até 
mesmo aprovação – ou não – de projetos de lei, portanto prestando um relevante serviço ao 
país e à sociedade. 

Diferentemente dos títulos de Utilidade Pública, a qualificação como OSCIP é um direito da 
pessoa jurídica, desde que a mesma cumpra os rigorosos requisitos do Ministério da Justiça, e 
esteja apta a dar publicidade à sua movimentação financeira. Não há obrigatoriedade no 
cadastramento em OSCIP e é também importante mencionar que em uma OSCIP, os benefícios 
não são os mesmos que para entidades filantrópicas, de utilidade pública e ONG 's (àquelas 
inscritas no CNEA). Se a entidade remunerar seus dirigentes poderá perder isenção de impostos 
e não ter mais direito a alguns benefícios como imunidade tributária e isenção do imposto de 
renda. Outro grande passo para a melhoria das condições de atuação do Terceiro Setor no país 
foi a instituição da lei sobre Serviço Voluntário (nº 9.608, de 10/02/1998), que possibilita à 
entidade sem fins lucrativos trabalhar com voluntários, através de um Termo de Adesão 
específico, sem correr riscos inerentes à legislação trabalhista. 

 

Por que investir em Projetos da AACPHIV?  

Porque significa investir em projetos sociais que focam o bem-estar dessa e de gerações 
vindouras. Ao investir, sua empresa recebe incentivos fiscais e ganha visibilidade. Sua marca 
será agregada à marca da AACPHIV  (Associação de Auxílio à Criança e Adolescente Portador de 
HIV) em materiais publicitários, sites, revistas e redes sociais. Essa iniciativa visa gerar imensos 
benefícios para a sociedade mostrando a Responsabilidade Social da sua empresa, por meio do 
Investimento Social Privado, alinhando-a a um movimento mundial de preocupação com as 
causas sociais e ambientais. Servirá também de reflexão sobre o papel que todos nós temos na 
construção de um futuro mais justo. 

 

Quem somos 

Em 1989 um grupo de médicos que atendiam, no Instituto de Infectologia Emilio Ribas, crianças 

infectadas pelo vírus HIV recebeu uma doação em dinheiro para ser usada com esta população. 

Frente ao fato a responsável Dra. Marinella Della Negra com a ajuda da Associação dos 

Hemofílicos criou a Associação de Auxílio à Criança Portadora de HIV 

Nos primeiros anos a Associação se ateve a auxiliar as necessidades básicas daquelas famílias 

como alimentos, contas de consumo, aluguéis, medicamentos não disponíveis na rede pública 

já que na época não havia medicação específica para a infecção. 

Já do início, até pela formação de seus membros, a educação em todos os seus níveis era 

escopo fundamental e em 1995 a Associação iniciou a organização e promoção dos Encontros 

Nacionais sobre AIDS Pediátrica com a finalidade de trazer especialistas brasileiros e 
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internacionais para formar e informar profissionais brasileiros de todo o paias sobre o que 

haveria de mais novo na área. Estava inaugurada a primeira etapa. 

Em 2002 já com as medicações disponíveis e com a possibilidade de maior sobrevida em 

crianças iniciamos, mesmo que timidamente, o incentivo à educação e cada paciente 

matriculado no ensino fundamental e médio que concluíam seus estudos recebiam, como 

incentivo, um valor em espécie. 

Em 2006 inauguramos a sede da AACPHIV onde disponibilizamos cursos de computação, fabrica 

de chocolates, pinturas em tela e tecido, maquiagem profissional. Contavam ainda com 

atendimento de assistente social, nutricionista e psicóloga. 

A melhora no arsenal medicamentoso trouxe a possibilidade de uma vida sem doença, porém 

dados mostravam que os adolescentes eram os  que mais se afastavam dos serviços de saúde, 

como consequência apresentavam maior percentual de óbito. Como era sabido a inclusão 

social associada a educação eram fatores que colaboravam com a adesão ao tratamento, 

baseados nesse entendimento, em 2013 iniciamos o projeto de auxílio ao ensino universitário e 

profissionalizante para adolescentes e jovens aderentes ao tratamento. 

Segundo o UNAIDS, em nível global, os índices de prevalência e mortalidade estão 

estabilizados, com tendência à redução em algumas regiões. Entretanto, a incidência do HIV 

está crescendo aceleradamente em alguns países e, particularmente, em alguns grupos sociais 

e etários que devem ser entendidos como vulneráveis e que, portanto, merecem priorização na 

construção de políticas públicas. Entre esses grupos estão jovens, usuários de drogas, 

migrantes, profissionais do sexo, HSH, travestis, pessoas privadas de liberdade e pessoas em 

situação de rua. Estima-se que pessoas com menos de 25 anos já respondam por metade das 

novas infecções pelo HIV, o que justifica abordagens direcionadas e a construção de estratégias 

específicas de prevenção da infecção nos ambientes intraescolar e extraescolar. Tal cenário 

demanda investimento de recursos humanos, financeiros e tecnológicos para estruturar 

respostas eficazes à epidemia, com base em dois eixos complementares que demandam 

abordagens coordenadas de enfrentamento: a prevenção e a redução do seu impacto. 

Considerando o exposto, enfrentamos o desafio de identificar e apresentar experiências 

exitosas com adolescentes e jovens que conseguiram vincular estratégias de adesão ao 

tratamento HIV/Aids à matrícula e permanência no ensino técnico ou superior. Essas 

estratégias se mostraram efetivas tanto na melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e 

jovens vivendo com HIV, por meio da melhoria da autoestima, bem como na melhoria da sua 

capacidade educacional, laboral e profissional. No que se refere a carga viral dos adolescentes e 

jovens, uma vez elaborado uma estratégia de monitoramento e educação para o tratamento do 

HIV, a carga viral tende a estar suprimida e indetectável e como consequência os jovens terão 
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uma melhor qualidade de vida e um risco reduzido ou nulo de transmissão do vírus a seus 

parceiros.  

Neste momento a AACPHIV caminha para um novo projeto que pretende identificar o 

adolescente/jovem que abandonou o tratamento e adesão ao serviço de saúde, compreender o 

que se passa com ele, acolher  e discutir as suas dificuldades como um primeiro passo para 

resgatar o auto cuidado e auto estima, com a finalidade de retorno a adesão ao tratamento. 

 

Projeto  Vivere 
 

Nos últimos 10 anos observou-se um aumento na taxa de detecção da infecção pelo HIV em 

adolescentes que tem entre 15 e 19 anos de idade, sendo que nesta faixa etária a taxa aumentou de 2,4 

para 6,9 por 100 mil habitantes entre os anos de 2006 e 2015. Além desse grupo que são infectados de 

forma horizontal (sexo e uso de drogas) somam-se os adolescentes que nasceram com o HIV, ou seja, 

infectados por transmissão vertical que com o uso da HAART (Terapia antirretroviral de alta eficácia) 

conseguiram chegar à adolescência e à adultos jovens.  

A adolescência é uma fase de contestação e de mudanças que interferem na adesão ao tratamento 

antirretroviral 

Dados mostram que essa faixa etária é mais suscetível à perda de adesão ao tratamento antirretroviral, 

tendo como consequência o adoecimento e óbito em taxas preocupantes. Estudos tentam mapear os 

fatores que estão envolvidos nesta perda de adesão ao tratamento, alguns são comuns a todos os 

estudos, como: 

1- Sustentação familiar frágil 

2- Medo de discriminação 

3- Falta de apoio psicológico 

4- Vulnerabilidade social 

5- Alterações cognitivas. 

Em contrapartida são fatores que estão presentes entre os adolescentes com adesão ao tratamento : 

Apoio social e familiar; inserção social por meio do estudo e do trabalho;   

Levando em consideração os estudos e a observação que temos dos adolescentes acompanhados por 

nós, a AACPHIV (Associação de Auxílio à Criança e Adolescente Portador de HIV) fundada em 1989 e que 

nos primeiros anos de atuação se preocupou em ajudar na sobrevivência das famílias e seus filhos que 

viviam com HIV, com o passar dos anos e o surgimento das terapias mais potentes e de protocolos que 
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diminuíssem a transmissão vertical, passou a se preocupar com esse grupo muito especifico de 

pacientes, os adolescentes e adultos jovens HIV+. 

Estimulamos alguns jovens que tem a intensão de aperfeiçoar seus estudos, seja com cursos 

profissionalizantes ou com graduação superior. Este grupo de jovens não tem recursos financeiros para 

custear seus estudos, mesmo empregados tem poucos meios, pois o que recebem é para sua 

sobrevivência e o ensino publico muitas vezes não está ao alcance desses jovens. 

Os projetos sempre foram subsidiados com recursos  gerados pela promoção de encontros científicos, 

bienais, denominados de “Encontro Nacional sobre AIDS pediátrica e Simpósio Internacional sobre AIDS 

Pediátrica”. No projeto, Vivere, inicialmente, os jovens beneficiados eram aqueles em acompanhamento 

pela equipe médica do IIER (Instituto de Infectologia Emilio Ribas), a cerca de um ano essa ajuda foi 

estendida a adolescentes e jovens acompanhados em outros serviços. Para nossa alegria e surpresa o 

número de adolescentes em busca de seu espaço na sociedade é maior do que imaginávamos e hoje o 

que arrecadamos com os eventos não é suficiente para alimentarmos todos os sonhos. 

Como contrapartida pelo recebimento desse subsidio os adolescentes se comprometem a manter a 

Carga Viral indetectável (aderir ao tratamento),  cumprir com frequência nas aulas, apresentar boas 

notas e futuramente poder contribuir na educação de outros jovens que se encontram nas mesmas 

condições. 

 

Conhecer, Acreditar, Fazer e Investir  

Saber onde são e como são aplicados os recursos doados é de suma importância, pois é uma 
forma de acompanhar a transparência das contas e a evolução da população que recebe o 
apoio da AACPHIV. O investimento social privado é uma das principais fontes de recursos para 
as organizações sociais, institutos e fundações. O Governo Federal autoriza a dedução das 
doações (investimento social) do Imposto de Renda Devido, o que é indiretamente uma forma 
de facilitar o emprego do dinheiro público em ações sociais e ambientais, além de permitir que 
o doador contribuinte acompanhe a destinação da sua doação e possa cobrar resultados 
eficazes, de maneira a influenciar e melhorar políticas públicas.  

Vale ressaltar que apenas as doações realizadas por empresas tributadas com base no lucro 
real, para as entidades acima mencionadas, poderão ser deduzidas do seu lucro operacional, 
obedecendo ao limite percentual previsto na legislação. 

Ao realizar as doações, com base no Art. 13 da Lei nº 9.249/95,  tais empresas podem registrar 
o valor doado como despesa, reduzindo, assim, a base de cálculo, e consequentemente o valor 
que iria pagar de Imposto de Renda – IR e de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

As doações podem ser realizadas de duas maneiras:  

1. Por meio de parcerias firmadas na implantação e desenvolvimento de ações e projetos 
sociais;  
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2. Por meio de contribuição mensal/trimestral/semestral/anual para a manutenção da 
Oscip AACPHIV. 

 

 

Vantagem em doar para a AACPHIV 

 

 O retorno financeiro é líquido e certo, conforme podemos verificar, utilizando como exemplo 
os valores, na tabela abaixo:  

 A Pessoa Jurídica que realizar doações para a Oscip AACPHIV poderá ter uma economia 
tributária de até 34% (trinta e quatro por cento), o que representa uma grande vantagem. 
Ademais, a empresa que doar recursos à Oscip AACPHIV poderá efetivar a dedução no mesmo 
exercício em que houver a doação, sendo desnecessária a solicitação de autorização prévia da 
Receita Federal, bastando que exija recibo emitido pela Oscip, documento no qual deve estar 
consignado o compromisso da entidade em aplicar integralmente os recursos recebidos nas 
atividades que desenvolve. 

Lucro Real X Lucro Presumido 

 A dedução não poderá ser utilizada por empresas que são tributadas com base no Lucro 
Presumido ou Arbitrado, bem como por microempresas e empresas de pequeno porte inscritas 
no Simples. As Pessoas Jurídicas cujos impostos são calculados com base no Lucro Real realizam 
a apuração considerando todas as receitas e subtraindo todos os custos e despesas da empresa, 
de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda. Não é aplicável qualquer outro limite 
cumulativo, caso haja dedução de outros incentivos fiscais, tais como projetos culturais 
aprovados na forma de regulamentação do Programa Nacional de Apoio a Cultura (Pronac) ou 
investimentos em atividades audiovisuais. 

 

 DOAÇÃO EFETUADA POR EMPRESA DO LUCRO REAL 

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem contabilizar a contribuição, efetuada às entidades 
enquadradas como OSCIP, como despesa dedutível para fins de Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre o Lucro Liquido. 

O efeito sobre o resultado será o valor da contribuição menos o da carga tributaria correspondente. 

A dedutibilidade nas doações  a entidades OSCIP fica limitada a 2% do lucro operacional na pessoa 
jurídica, antes de considerada a doação. 

Pode-se verificar, nos exemplos abaixo, o reflexo no resultado para três situações: 

a)      Empresa que não fez doação durante o exercício; 
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b)      Empresa que contribuiu com 2% do resultado operacional; 

c)      Empresa que fez doações acima do limite de 2% do seu resultado operacional 

Exemplo de Cálculo da Dedutibilidade 

Exemplo 1: 

    Doação de 2% do Doação acima de 

  Sem doação Lucro Operacional: 2% do Lucro 

        

Receita Bruta 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Custo dos Produtos 
Vendidos 

(1.800.000) (1.800.000) (1.800.000) 

Margem bruta 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

        

Despesas Operacionais       

Com Vendas (300.000) (300.000) (300.000) 

Administrativas (100.000) (100.000) (100.000) 

Doação a Entidade OSCIP - (16.600) (30.000) 

Receita Financeira Liquida 30.000 30.000 30.000 

        

Resultado Operacional 830.000 813.400 800.000 

        

Provisão para IR e CSLL       

Imp. Renda: 15% (124.500) (122.010) (122.010) 

IR - Adicional de 10% (59.000) (57.340) (57.340) 

Contribuição Social: 9% (74.700) (73.206) (73.206) 

        

LUCRO LIQUIDO 571.800 560.844 547.444 

 

No exemplo apresentado na coluna 3 do quadro, o valor da doação excedeu a 2% do Lucro Operacional. 
Neste caso, adiciona-se, no Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur, o valor excedente de R$ 13.200 
(50.000-36.800). 

Limite da dedutibilidade das doações efetuadas: 

Lucro Operacional antes da doação: R$ 1.840.000 

Calculo do limite de 2%: 

• 2% de R$ 1.840.000 = R$ 36.800 
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Exemplo 2: 

    Doação de 2% do Doação acima de 

  Sem doação: Lucro Operacional: 2% do Lucro 

        

Receita Bruta 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Custo dos Produtos Vendidos (2.500.000) (2.500.000) (2.500.000) 

Margem bruta 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

        

Despesas Operacionais       

Com Vendas (500.000 (500.000) (500.000) 

Administrativas (200.000 (200.000) (200.000) 

Doação a Entidade OSCIP       - (36.800) (50.000) 

Receita Financeira Liquida 40.000 40.000 40.000 

        

Resultado Operacional 1.840.000 1.803.200 1.790.000 

        

Provisão para IR e CSLL       

Imp. Renda: 15% (276.000) (270.480) (270.480) 

IR - Adicional de 10% (160.000) (156.320) (156.320) 

Contribuição Social: 9% (165.600) (162.288) (162.288) 

        

LUCRO LIQUIDO 1.238.400 1.214.112 1.200.912 

No segundo exemplo apresentado na coluna 3 do quadro, o valor da doação excedeu a 2% do Lucro 
Operacional. Neste caso, adiciona-se, no Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur, o valor excedente de 
R$ 13.400 (30.000-16.600). 

Limite da dedutibilidade das doações efetuadas: 

Lucro Operacional antes da doação: R$ 830.000 

Calculo do limite de 2%: 

•  2% de R$ 830.000 = R$ 16.600 

Procedimentos a Observar 

Verificar se a entidade está enquadrada como OSCIP, pois a Receita Federal só aceita a dedutibilidade 
como despesa se a entidade tiver essa certificação legal. 

A parcela da doação que exceder a 2% do Lucro Operacional deverá ser adicionada no Lalur – Livro de 
Apuração do Lucro Real, por ser despesa não dedutível, para fins do Imposto de Renda. 
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Nota: As parcelas indedutíveis deverão ser adicionadas também à base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido. 

 

Fundamento Legal: artigo 538 do Código Civil, Lei nº 9.790, de 23 março de 1999. 

 

 

Pessoas Físicas também podem doar?  

Sim, as Pessoas Físicas podem contribuir com bens constantes do seu patrimônio pessoal. O 
valor da contribuição é o que consta na sua Declaração Anual de Rendimentos ou, na falta 
deste, o valor que serviu de base para cálculo do Imposto de Transmissão. Todavia, a Pessoa 
Física não tem qualquer benefício fiscal nessas condições, quer sejam efetuadas em dinheiro ou 
bens. 

 

Como doar?  

Para fazer uso da dedução, as Pessoas Jurídicas devem, nos casos de doação em dinheiro, fazê-
las por depósito bancário e arquivar o recibo que comprova a operação. Devem, também, 
solicitar o recibo da OSCIP AACPHIV , com seus dados e os da entidade. Para fins de fiscalização, 
a Pessoa Jurídica doadora deve manter em seu arquivo a declaração fornecida pela entidade 
beneficiária, conforme modelo aprovado pela Receita Federal, através da Instrução Normativa 
87/1996, que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/02/lei10406_2002.asp#art538
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei9790_1999.asp
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DECLARAÇÃO 
 
 
Entidade Civil 
 
1. Identificação 
Nome: Associação de Auxílio à Criança e Adolescente Portador de HIV 
Endereço completo da Sede: Rua da Consolação, 2710 cj. 74 
CNPJ: 60.531.316/0001-31 
 
2. Informações Bancárias 
Banco: Santander  
Agência: 4252 
Conta Corrente: 13.003195-3 
 
3. Ato Formal, de órgão Competente da União, de Reconhecimento de Utilidade Pública 
Tipo de Ato: Ofício 
Data de Expedição: 2 de abril de 2018. 
Número:  138/2018/DPJ/CPJ/DPJUS/SNJ-MJ 
Páginas do D.O.U: 46 
Data de Publicação: 23 de março de 2018 
 
4. Responsável pela aplicação legal dos recursos 
R.G.: 10.731.80-6 
Órgão Expedidor: Portaria Ministerial MJ 00766/1975 
Data de Expedição: 19/11/2014 
Nome: Marinella Della Negra 
CPF: 578.030.488-20 
Endereço Residencial: Rua Pamplona, 356 – 11º andar 
Endereço Profissional: Rua da Consolação, 2710 cj. 74 – CEP: 01416-001 – São Paulo / SP 
 
 
Declaram, para efeito do disposto no art. 13, § 2º, inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, e n o art. 28, § 1º, letra “b.3” e § 3º, “a”, “b” e “c”, da IN SRF n. 11, de 21 de fevereiro de 1996, que esta 
entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a 
não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 
pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de 
que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela 
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do 
Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
Local e data 
_______________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL DOS RECURSOS 
NOME: 
C.P.F: 
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Gastos mensais da OSCIP 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________ 

Marinella Della Negra 

1 Tec Informática R$ 700,00  

2 luz, telefone, internet R$ 700,00  

3 ALUGUEL R$ 3.650,00  

4 Contador  R$ 1.400,00  

5 Rescursos humanos R$ 6.560,00  

6 Pedagogia - UNISA R$ 779,00  

7 Psicologia – UNINOVE R$ 810,00  

8 Pedagogia Anhanguera R$ 850,00  

9 Psicologia - UNINOVE R$ 810,00  

10  Engenharia Civil -   R$ 472,58 

11 Administração - UNIP R$ 700,00  

12 Administração – Centro Paulistano R$ 412,00  

13 Direito -Anhanguera R$ 844,13  

14 Tecnologia da informação - Anhanguera R$ 511,46 

15 Fisioterapia – FMU R$ 1.185,56 

16 Fonoaudiologia - FMU R$ 1.020,77 

17 Biomedicina – UNISA R$ 779,00  

18 Psicologia – UNIP R$ 810,00  

TOTAL  R$22.994,50 
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Presidente 

 

 

Projeto VIVERE 

 

Descrição 

Nos últimos 10 anos observou-se um aumento na taxa de detecção da infecção pelo HIV em 

adolescentes que tem entre 15 e 19 anos de idade, sendo que nesta faixa etária a taxa 

aumentou de 2,4 para 6,9 por 100 mil habitantes entre os anos de 2006 e 2015. Além desse 

grupo que são infectados de forma horizontal (sexo e uso de drogas) somam-se os adolescentes 

que nasceram com o HIV, ou seja, infectados por transmissão vertical que com o uso da HAART 

(Terapia antiretroviral de alta eficácia) conseguiram chegar à adolescência e à adultos jovens.  

A adolescência é uma fase de contestação e de mudanças que interferem na adesão ao 

tratamento antirretroviral. 

Dados mostram que esta faixa etária é a mais suscetível à perda de adesão ao tratamento, 

tendo como consequência o adoecimento e óbito em taxas preocupantes. Estudos tentam 

mapear os fatores que estão envolvidos nesta perda de adesão ao tratamento, alguns são 

comuns a todos os estudos, como: 

1- Desestruturação familiar 

2- Medo de discriminação 

3- Falta de apoio psicológico 

4- Desestruturação social 

5- Alterações cognitivas. 

Em contrapartida são fatores que estão presentes entre os adolescentes com adesão ao 

tratamento : 

Apoio social e familiar; inserção social por meio do estudo e do trabalho;   
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Levando em consideração os estudos e a observação que temos dos adolescentes 

acompanhados por nós, a AACPHIV (Associação de Auxílio à Criança e Adolescente Portador de 

HIV) fundada em 1989 e que nos primeiros anos de atuação se preocupou em ajudar na 

sobrevivência das famílias e seus filhos que viviam com HIV, com o passar dos anos e o 

surgimento das terapias mais potentes e de protocolos que diminuíssem a transmissão vertical, 

passou a se preocupar com esse grupo muito especifico de pacientes, os adolescentes e adultos 

jovens HIV+. 

Começamos então a estimular alguns jovens que tinham a intensão de aperfeiçoar seus 

estudos, seja com cursos profissionalizantes ou com graduação superior. Este grupo de jovens 

não tem recursos financeiros para custear seus estudos, mesmo empregados tem poucos 

meios, pois o que recebem é para sua sobrevivência e o ensino publico muitas vezes não está 

ao alcance desses jovens. 

Os projetos sempre foram subsidiados com recursos  gerados pela promoção de encontros 

científicos, bienais, denominados de “Encontro Nacional sobre AIDS pediátrica e Simpósio 

Internacional sobre AIDS Pediátrica”. Neste novo projeto, Vivere, inicialmente, os jovens 

beneficiados eram aqueles em acompanhamento pela equipe médica do IIER (Instituto de 

Infectologia Emilio RIbas), a cerca de um ano essa ajuda foi estendida a  adolescentes e jovens 

acompanhados  em outros serviços. Para nossa alegria e surpresa o número de adolescentes 

em busca de seu espaço na sociedade é maior do que imaginávamos e hoje o que arrecadamos 

com os eventos  não é suficiente para alimentarmos todos os sonhos. 

Como contrapartida pelo recebimento desse subsidio os adolescentes se comprometem a 

manter a Carga Viral indetectável (aderir ao tratamento),  cumprir com frequência nas aulas, 

apresentar boas notas e futuramente poder contribuir na educação de outros jovens que se 

encontram nas mesmas condições.  

Objetivo 

Preparar os adolescentes, que nos procuram, para o mercado de trabalho por meio da 

educação. 



 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE HIV 
Av. Paulista, 2073 – Condomínio Conjunto Nacional – Horsa 1 – sala 822 
Fone: 11.3061-2521 

Proporcionar e incentivar a adesão ao tratamento antirretroviral  com objetivo diminuir o 

numero de óbitos nesta população 

Atender adolescentes da cidade de São Paulo  

Garantir que o adolescente conclua seus estudos no prazo de quatro a cinco anos. 

 

Público Alvo  

Adolescentes e jovens que vivem com HIV 

 

Método de avaliação do resultado 

O instrumento que utilizamos para o acompanhamento da adesão é a observação dos 

resultados das taxas de CD4 e carga viral, também acompanhamos as atividades educacionais 

mensalmente. 

 

Resultados da Avaliação 

Os estudos mostram que a adesão ao tratamento está intimamente ligada aos objetivos futuros 

e às pretensões de ascensão social desses adolescentes. Trabalho e estudos são os principais 

motivos de boa aderência. 

Trinta e dois adolescentes já foram registrados no projeto VIVERE, 6 completaram seus cursos, 

4 deles são do sexo masculino e 2 do sexo feminino, 1 preto, 11 brancos e 14 castanhos. 

Dezesseis estão estudando, dos quais 6 são do sexo masculino e 10 são do sexo feminino, 

distribuídos em 14 cursos universitários e dois em formação profissional. 

Dos 32 já atendidos 14 desistiram, por motivos diversos. 

Todos os jovens que estudam apresentaram boa evolução e a adesão ao tratamento é 

importante na análise dos casos de quem interrompeu os estudos. 
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Anexamos a este relatório os comprovantes de pagamento e recibos assinados pelos jovens 

referentes aos auxílios oferecidos durante atividade do nosso projeto. Informamos que os 

nomes dos beneficiados foram “tarjados”, pois se trata de sigilo. 

Anexamos também outros recibos dos auxílios oferecidos no ano de 2002. 

 

Formando 2018 
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A. IDENTIFICAÇÂO 

 

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE HIV 

CNPJ: 60.531.316/0001-31 

Endereço: Rua da Consolação, 2710. Cj. 74 

Cidade/UF: São Paulo – SP 

 

 

B. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 

OSCIP 

Número do Registro no livro: 730158/2018 

Cartório: 3º Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas  

Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

Município/UF: São Paulo – SP 

Data de Registro: 05/03/2018 

 

 

 

C. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUÁRIA 

 

Presidente: Marinella Della Negra, brasileira divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG 

10.731.810/SSP – SP e do CPF 578.030.488-20, residente e domiciliada na Rua Pamplona, 356 – 11° andar – Jardim 

Paulista – CEP 01405-000 – São Paulo – SP. 



 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE HIV 
Av. Paulista, 2073 – Condomínio Conjunto Nacional – Horsa 1 – sala 822 
Fone: 11.3061-2521 

Vice – Presidente: Heloisa Helena de Souza Marques, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade 

RG 5.334.476/SSP – SP e do CPF 859.624.148-53, residente e domiciliada na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 306 

– apto 34 – CEP 05415-020 – São Paulo/SP 

Tesoureira: Sheila Maria Furtado Nobre, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade RG 2278607, 

IFP/RJ e do CPF 147.444.928-00, residente e domiciliada na Rua Francisco Leitão , 474, ap. 31, CEP: 05414-020 – 

São Paulo/SP. 

Secretária: Maria Helena de Andrade Zonzini, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG  5.216.782-

3 e do CPF 166.303.398-60, residente e domiciliada na Rua João Moura, 1310 ap. 81 - CEP 05412-003- São Paulo/ 

SP  

 

D. RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE 

 

Nome: Márcia Giorgi 

Cargo: Coordenadora Geral 

Telefone: 11 – 3061-2521 

e-mail: marciagiorgi@aacphiv.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

2019 

 

 

mailto:marciagiorgi@aacphiv.org.br
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Atividades e projetos desenvolvidos no ano de 2019 

 

Ainda hoje, a população jovem é a que, estatisticamente, apresenta as maiores taxas de infecção pelo HIV, tem 

menor adesão ao tratamento e ao serviço de saúde e maior índice de óbito. Como comentado anteriormente, é 

sabido que a adesão está diretamente relacionada com a inserção social pelo trabalho ou pelo estudo. 

Esses jovens têm muita dificuldade em manter-se e estudar, pouco laser, sem muita qualidade de vida. 

Os motivos que levam jovens a interromper o tratamento antirretroviral geralmente estão relacionados com: 

transição da clínica pediátrica para clínica de adulto; ausência de confiança na importância e nos benefícios do 

tratamento, medo ao preconceito, pois os ARVs  podem evidenciar qual a doença que o indivíduo apresenta e 

trazer estigma que ainda é evidenciado em relação à AIDS. 

Alguns fatores interpessoais são determinados pelas relações dos profissionais com os pacientes que podem 

permitir ou não a motivação em relação ao tratamento.  

Sabemos que uma das motivações para aderir ao tratamento pode estar relacionada ao valor que o paciente 

atribui à obediência ao regime de tratamento e o seu grau de confiança em poder segui-lo. Aumentar a motivação 

do jovem leva ao conhecimento da importância da adesão, consequentemente com a confiança fortalecida é 

possível construir habilidades de autoadministração. 

Todos esses aspectos devem ser objetivos do processo de construção de uma boa adesão. 

O tratamento não se limita à mera prescrição de medicamentos, para promover a adesão é necessário, também, 

atenção aos aspectos de caráter psicossocial. Devemos compreender o jovem como sujeito de seu autocuidado e 

fazer com que ambos, paciente e profissional de saúde, pensem em formas de lidar com a adesão ao tratamento 

em seu início e durante todo o tratamento.  

A vivência de dificuldades, as facilidades para a adesão são diferentes de pessoa para pessoa, assim é necessário 

que se compreenda esses fenômenos caso a caso. 

Em um processo de escuta e atenção que os contextos individuais poderão ser conhecidos e apropriados pela 

equipe favorecendo a abordagem adequada.  

Estudos recentes demonstram que o risco de transmissão do vírus está correlacionado com carga viral 

indetectável, apontam, também, para a necessidade de que as políticas de enfrentamento à epidemia aprimorem 

cada vez mais a qualidade da atenção, promovendo, entre outros benefícios, melhora na adesão à terapia. 

O sucesso do tratamento depende de um conjunto de fatores; entre eles, o tratamento antirretroviral e a adesão 

ao tratamento, que, acontecendo juntos, permitem uma resposta adequada à terapia, com a não detecção da 
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carga viral, consequentemente a melhoria da qualidade de vida desses jovens motivando-os a elaborar um projeto 

de vida, de relações sociais afetivas e familiares mais satisfatórias. 

O projeto Vivere pretende, nesta nova fase, além de proporcionar acesso aos cursos superiores a um maior 

número de jovens que são aderentes ao tratamento, identificar os que tiveram as primeiras falhas na adesão na 

tentativa de evitar o abandono do tratamento. O abandono da TARV pode acontecer em paralelo ao abandono do 

acompanhamento clínico, incluindo o comparecimento às consultas, a realização de exames e de qualquer outra 

ação relacionada ao autocuidado. Nesses casos, o serviço pode perder completamente o contato com o jovem e 

desconhecer as dificuldades e motivos que levaram ao abandono.   

 

Área de cobertura 

O projeto abrange o Estado de São Paulo 

 

Objetivo geral 

Subsidiar cursos superiores e profissionalizantes a adolescentes e jovens que vivem com HIV já inseridos no 

projeto, novos estudantes que ainda esperam atendimento e adolescentes que mostraram a primeira falha no 

tratamento antirretroviral que frequentam os serviços de saúde do Estado de São Paulo  

 

Objetivos específicos 

1.  Melhorar a qualidade de vida através da adesão ao tratamento e ao serviço de saúde, diminuindo o 

número de agravos (infecções oportunistas, internações) de adolescente e jovens que vivem com HIV; 

2. Diminuir a mortalidade de jovens HIV+; 

3. Melhorar a condição sócio econômica através da educação do jovem e consequentemente dos seus 

familiares 

4. Diminuir a transmissão do HIV para seus pares. 

5. Melhorar a adesão ao tratamento em jovens que tiveram a primeira falha na adesão. 

 

Seleção 

Inicialmente esses jovens serão identificados pelo serviço de saúde onde ele é atendido, encaminhados à AACPHIV, 

e convidados a participar de reuniões juntamente com outros jovens para que se sintam acolhidos, criando-se um 

vínculo. 



 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE HIV 
Av. Paulista, 2073 – Condomínio Conjunto Nacional – Horsa 1 – sala 822 
Fone: 11.3061-2521 

Para alcançarmos esses jovens faremos uso de instrumentos como :rodas de conversa; contato com familiares; 

reunião com grupos de ajuda; entrevista com psicóloga, objetivando o retorno ao serviço de saúde. 
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Sue Napierala Mavedzenge, PhD, MPH, Ellen Luecke, MPH, and David A. Ross, MA,MSc, BMBCh, PhD. 

www.jaids.com –  Acquir Immune Defic Syndr - volume 66, Supplement 2, July 1, 2014 

 

 

Os trabalhos realizados com a população jovem que vive com HIV resultou em um artigo que foi publicado em um 

congresso cientifico em Marrocos:  
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Em continuidade ao projeto nossa meta é trabalhar para a formação técnica e  universitária dos jovens inscritos na 

AACPHIV. A média de duração dos cursos gira em torno de 4 anos. Para conseguir apoiadores, financiadores e 

apadrinhamentos, iniciamos uma longa busca de parceiros em 2018.  O resultado segue na tabela abaixo. 

 

Identificação Como eles ajudam. Produto  Situação 

 

Daniela Bertolini Apadrinhamento de um 

jovem 

Doação R$378,06 

 

Inicio em 01.2019 termino previsto 

em dezembro de 2020 

Damiana Montes Apadrinhamento de um 

jovem 

Doação R$411,75 Inicio em 01.2019 termino previsto 

em dezembro de 2020 

Livia Montes Apadrinhamento de um 

jovem 

Doação R$176,00 Inicio em 01.2019 termino previsto 

em dezembro de 2021 

GSK Parceria com o projeto Doação 14.000,00 Apoio finalizado em 2018 

UNESCO Acordo de cooperação 

técnica internacional 

914brz1054 com a 

organização das nações 

unidas para a educação, a 

ciência e a cultura 

projeto 914brz1054 

100.000,00 Apoio finalizado em 2019 
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Elaboramos uma ficha cadastral e convidamos a sociedade civil para colaborar com o nosso projeto 
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Formandos 2019 
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Encerramos o ano de 2019 com 12 jovens matriculados em universidades que contam com a AACPHIV para 

terminar seus estudos e não estamos medindo esforços para não decepcionar esses jovens batalhadores por uma 

vida melhor. 

 

Marinella Della Negra 

Presidente da AACPHIV 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2018  

 

 

A. IDENTIFICAÇÂO 

 

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE HIV 

CNPJ: 60.531.316/0001-31 

Endereço: Rua da Consolação, 2710. Cj. 74 

Cidade/UF: São Paulo – SP 

 

 

B. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 

OSCIP 

Número do Registro no livro: 730158/2018 

Cartório: 3º Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas  

Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

Município/UF: São Paulo – SP 

Data de Registro: 05/03/2018 
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C. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUÁRIA 

 

Presidente: Marinella Della Negra, brasileira divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG 

10.731.810/SSP – SP e do CPF 578.030.488-20, residente e domiciliada na Rua Pamplona, 356 – 11° andar – Jardim 

Paulista – CEP 01405-000 – São Paulo – SP. 

Vice – Presidente: Heloisa Helena de Souza Marques, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade 

RG 5.334.476/SSP – SP e do CPF 859.624.148-53, residente e domiciliada na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 306 

– apto 34 – CEP 05415-020 – São Paulo/SP 

Tesoureira: Sheila Maria Furtado Nobre, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade RG 2278607, 

IFP/RJ e do CPF 147.444.928-00, residente e domiciliada na Rua Francisco Leitão , 474, ap. 31, CEP: 05414-020 – São 

Paulo/SP. 

Secretária: Maria Helena de Andrade Zonzini, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG  5.216.782-3 

e do CPF 166.303.398-60, residente e domiciliada na Rua João Moura, 1310 ap. 81 - CEP 05412-003- São Paulo/ SP  

 

D. RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE 

 

Nome: Márcia Giorgi 

Cargo: Coordenadora Geral 

Telefone: 11 – 3061-2521 

e-mail: marciagiorgi@aacphiv.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marciagiorgi@aacphiv.org.br


 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE HIV 
Av. Paulista, 2073 – Condomínio Conjunto Nacional – Horsa 1 – sala 822 
Fone: 11.3061-2521 

 

Apresentação da Instituição: 

 

Em dezembro de 1985, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas foi atendida a primeira criança exposta à 

infecção pelo HIV. A infecção, nessa população, começa a se fazer presente e o numero de crianças que 

eram trazidas para o serviço aumentava de maneira assustadora.  

 

A falta de tratamento aliado ao preconceito fazia com que as famílias tivessem dificuldades de trabalho e 

de sobrevivência. 

No início de 1989 um grupo de médicos chefiados pela Dra. Marinella Della Negra recebeu uma doação 

que deveria ser revertida às crianças acompanhadas pelo serviço. Em 15 de Março de 1989, com o apoio 

do presidente da Associação dos Hemofílicos, surgiu a Associação de Auxílio à Criança e Portadora de HIV. 

Nos primeiros anos de atividade os recursos foram direcionados na ajuda a sobrevivência das famílias das 

crianças infectadas pelo vírus HIV que não tinham condições. Por muitos anos a Associação distribuiu 

cestas básicas e auxiliou  famílias a pagar contas como gás, água, luz, aluguel. Fez parcerias com pequenas 

empresas que arrecadavam alimentos não perecíveis e leite em pó para que fosse distribuído às famílias 

dos pacientes. 

Para disseminar conhecimento científico sobre diagnóstico, tratamento e outros temas relacionados ao 

HIV/aids em crianças e adolescentes e também captar recursos com a finalidade de auxiliar a população 

alvo, a Associação promoveu o primeiro Encontro Nacional sobre AIDS Pediátrica em 1995, que vem 

ocorrendo a cada 2 anos.  

Com o advento da terapia específica o numero de crianças que nascem infectadas diminuiu drasticamente 

e ao mesmo tempo que as crianças cresceram, chegando a adolescência e adultos jovens que continuam 

em acompanhamento no Instituto. Não há mais sentido estabelecer limites para a sobrevida.  

Os esforços da Associação, que tinha como foco o auxilio básico às famílias de crianças com HIV, tem hoje 

outro enfoque que é dar possibilidade de inserção social a esses jovens por meio da educação. 
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Atividades e projetos desenvolvidos no ano de 2020 

 

 

 

O ano de 2020 foi um ano com muitos desafios, contudo conseguimos manter as atividades em 

modo não presencial para dar continuidade aos atendimentos aos jovens que são assistidos 

pela OSC. 

Concluímos um projeto importante na atenção a jovens não aderentes ao tratamento, o que 

possibilita a continuidade dos mesmos em novos projetos. 

Em um primeiro momento demos início às atividades já planejadas anteriormente, as quais 

consistiam em promover reuniões com os profissionais que encaminham os adolescentes/jovens 

dos serviços de origem (janeiro a março de 2020). Identificamos, segundo seus entendimentos, 

as razões da perda da adesão desta população, ao mesmo tempo através de entrevistas e 

aplicação de questionários a estes adolescentes /jovens saber, na opinião dos mesmos, quais as 

razões para a perda da adesão ao tratamento e assim poder traçar um paralelo. 

Dividimos aas atividades em 3 blocos que determinam a evolução do trabalho. 
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Atividades desenvolvidas parte 1 

 

Introdução 

 

O projeto se propõe a identificar, conhecer, acompanhar e orientar adolescentes e jovens 

que vivem com HIV, e que deixaram de ser aderentes ao tratamento. A indicação desses 

adolescentes para o projeto será feita pelos serviços parceiros através de seu médico, 

psicólogo e assistentes sociais. O entendimento das causas do abandono ao tratamento 

será feito por meio das análises dos resultados da aplicação de questionários e oficinas 

com profissionais especializados em adesão. Oficinas com adolescentes com boa 

adesão e que encontraram na formação profissional razão para uma boa adesão além 

de razão para melhor qualidade de vida, também serão oferecidas aos jovens não 

aderentes. 

A discussão da prevenção através da adesão ao medicamento com carga viral 

indetectável também será tema do projeto de prevenção combinada. 

Entendemos, e estudos mostram, que quando se estabelece um bom vinculo, entre os 

adolescentes e uma instituição ou pessoa, o jovem se compromete consigo mesmo e 

com quem se preocupa com ele a aderir ao tratamento antirretroviral o que contribui para 

uma melhor qualidade de vida livre de doenças. Diminuir a transmissão do HIV para 

outros jovens através da tomada de medicação, alcançar taxa indetectável de carga viral 

e um maior entendimento das formas de prevenção, são consequências essenciais a 

serem alcançadas com o sucesso do projeto. Nos últimos 10 anos observou-se um 

aumento, preocupante, na taxa de detecção da infecção pelo HIV em adolescentes que 

tem entre 15 e 19 anos de idade, sendo que nesta faixa etária a taxa aumentou de 4,6  

para 10,6 já em adultos jovens na faixa etária entre 20 a 24 anos aumentou de 26,0 para 

45,8 por 100 mil habitantes entre os anos de 2008 e 2017. Figura abaixo 
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Somando-se a esses novos adolescentes infectados de forma horizontal (sexo e uso de 

drogas) aqueles que foram infectados por transmissão vertical (através da transmissão 

de suas mães) que com o uso da HAART (Terapia antirretroviral de alta eficácia) estão 

chegando cada vez mais à adolescência e adultos jovens. 

 A adolescência é uma faixa etária na qual, normalmente, uma série de dúvidas surgem 

e a crença em instituições e referencias são questionadas e como consequência está 

mais suscetível à perda de adesão ao tratamento, tendo como consequência o 

adoecimento e óbito em taxas preocupantes. Estudos tentam mapear os fatores que 

estão envolvidos nesta perda de adesão ao tratamento, alguns são comuns a todos os 

estudos, como: sustentação familiar frágil; medo de discriminação; falta de apoio 

psicológico; vulnerabilidade social e alterações cognitivas. Em contrapartida são fatores 

que estão presentes entre os adolescentes com adesão ao tratamento: apoio social e 

familiar; inserção social por meio do estudo e do trabalho. 

A AACPHIV tem uma história que vem desde o início da epidemia do HIV/AIDS no Estado 

de São Paulo, focada no auxílio às crianças e famílias vivendo com HIV desde 1989. A 

permeabilidade local, regional e nacional já vem de longo tempo como uma ONG 

historicamente ligada às crianças vivendo com HIV tanto em nível de sociedade civil 

como governamental e como consequência a divulgação do projeto assim como dos 

resultados ficam facilitados. 

(Os serviços de saúde do município de São Paulo, que atendem a população alvo 

(adolescente e jovens vivendo com HIV), são nossos parceiros e cientes deste projeto, 

nos encaminham jovens para participarem das oficinas e encontros. 

A Associação também mantém parceria com outras ONGS e Associações que trabalham 

junto a essa população 
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Detalhamento 

Através de reuniões com os profissionais que encaminham os adolescentes/jovens 

identificamos, segundo seus entendimentos, as razões da perda da adesão desta 

população, ao mesmo tempo através de entrevistas e aplicação de questionários a estes 

adolescentes /jovens saber na opinião dos mesmos quais as razões para a perda da 

adesão ao tratamento e assim poder traçar um paralelo. 

 

A seleção desse grupo populacional  

Os serviços de saúde, que atendem a faixa etária da proposta, nossos parceiros, foram 

informados sobre o projeto para encaminhamento dos jovens e uma reunião será feita 

com os médicos, psicólogos e assistentes sociais desses serviços com o coordenador 

do projeto.  

Os adolescentes são recebidos na Associação, receberão um questionário para que 

possamos identificar quais as razões, na versão do jovem, que o levou ao abandono do 

tratamento. 

Iremos identificar, através do encaminhamento pelos serviços de saúde parceiros 

(médicos, psicólogos, assistentes sociais) que atendem esses jovens, cujas primeiras 

falhas na adesão foram identificadas, para evitar o abandono do tratamento, objetivando 

por meio do vínculo aos profissionais e instituições mostrar novas perspectivas de 

melhoras na qualidade de vida como um todo, ou seja, na educação, no trabalho e na 

família. 
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Questionário 

Nome: 

Idade: 

Local de Nascimento: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe 

Endereço completo: 

Telefone 

Você vive com familiares? 

0. Não ☐ 1. Sim ☐ 

Se sim, com quem? 

Estado civil: 

1. Solteiro ☐ 2. Casado/União de facto ☐ 3. Divorciado ☐ 4. Viúvo ☐ 

5. Outro ☐: ______________ 

 

Nível de escolaridade: 

1. Ensino básico ☐ 2. Ensino Médio ☐ 3. Ensino Superior ☐ 

 

Situação atual de emprego: 

Exerce algum outro trabalho remunerado? 

0. Não ☐ 1. Sim ☐ 

Se sim, quantas horas por semana? _____________ horas 

Qual o rendimento líquido mensal familiar (os seus rendimentos mais os 

dos que vivem com você)? 
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Estado Geral de Saúde 

A) Quando tomou conhecimento da sua sorologia (HV)? 

B) Conte como isso aconteceu. (quem informou e quando) 

 Como classifica o seu estado de saúde atual? 

1.Muito bom ☐ 2. Bom ☐ 3. Razoável ☐ 4. Mau ☐ 5. Muito mau ☐ 

Nos últimos doze meses, acha que a sua saúde melhorou, piorou, ou 

manteve-se na mesma? 

1.Melhorou muito ☐ 2. Melhorou ☐ 3. Manteve-se ☐ 4. Piorou ☐  

5. Piorou muito ☐ 

Fora do horário de trabalho, quanto tempo utiliza semanalmente para as atividades de 

lazer (passear, ler um livro, estar com amigos, etc.)? _____________ horas /semana.  

 

Atividade Física 

Como avalia a sua atual condição física? 

1. Muito boa ☐ 2. Boa ☐ 3. Razoável ☐ 4. Má ☐ 5. Muito má ☐ 

Pratica exercício físico? 

0. Não ☐ 1. Sim ☐ 

Se sim, quantas vezes por semana? ________ vezes/semana. 

 (Se respondeu “Não”) Por que motivo(s) é que não pratica qualquer atividade física? 

1. Falta de tempo ☐ 2. Falta de motivação ☐ 3. Não sente necessidade ☐ 

4. Falta de instalações ou apoios ☐ 
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Nutrição  

Como avalia a sua alimentação diária (em termos qualitativos e quantitativos)? 

1. Muito boa ☐ 2. Boa ☐ 3. Razoável ☐ 4. Má ☐ 5. Muito má ☐ 

Consumo de Álcool 

Consome bebidas alcoólicas? 

0. Não ☐ 1. Sim ☐ 

Se sim, com que frequência? 

1. Todos os dias ☐ 2. Frequentemente☐ 3. Apenas em ocasiões especiais☐ 

 

Consumo de tabaco ou outras drogas 

0. Não ☐ 1. Sim ☐ 

Se sim qual? 

 

Medicação 

Toma regularmente algum medicamento antirretroviral? 

Não ☐ 1. Sim ☐ 

É a sua primeira terapia? 

Não ☐ 1. Sim ☐ 

Se não, qual é? 

_______________________________________________________________  

Esquece de tomar os medicamentos? 
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Não ☐ 1. Sim ☐ 

Já interrompeu alguma vez o uso da terapia antirretroviral? 

Não ☐ 1. Sim ☐ 

 

Se sim, sabe indicar por qual o motivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ 

 

Problemas de Saúde  

Nos últimos doze meses, esteve alguma vez de internado por motivos de doença ou 

acidente? 

0. Não ☐ 1. Sim ☐ 

Se sim, qual o motivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Saúde e Bem-estar 

Como classifica o nível de stresse a que, em geral, está sujeito na sua vida diária, casa 

e no local de trabalho? 

1. Muito baixo☐ 2. Baixo☐ 3. Razoável☐ 4. Elevado☐ 5. Muito elevado☐ 

Pessoalmente, o que é que gostaria de fazer para melhorar a sua saúde e o 

seu bem-estar? 

1. Praticar atividade física  
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2. Deixar de fumar ☐ 

3. Ser capaz de controlar o stresse em casa e no local de trabalho ☐ 

5. Aumentar as minhas competências pessoais, educacionais e profissionais☐ 

6. Outra, qual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Com base nas respostas ao questionário podemos identificar se e quais as medicações 

apresentam efeitos colaterais que dificultam a tomada. A troca de informações com 

profissionais especializados da área pode ajudar a minimizar estes efeitos secundários 

além de adequar os horários mais compatíveis com o cotidiano destes 

adolescentes/jovens, conforme a disponibilidade de cada um. 

Ao mesmo tempo oficinas com jovens aderentes podem ser mais produtivas no encontro 

de alternativas, pois é sabido que o trabalho com pares é mais efetivo, além de transmitir 

a possibilidade de realizar sonhos através de uma melhora na qualidade de vida. 

Estamos considerando a atividade das oficinas virtuais dado o momento de pandemia 

por corona vírus, pois essa população deverá se manter o mais protegida possível neste 

momento. 

Nosso objetivo é identificar, através dos serviços de saúde já parceiros, orientar e ajudar 

adolescentes e jovens vivendo com HIV que estão em falha na adesão ao tratamento, 

descobrir caminhos que possam ajudar e estimular o retorno a tomada de medicação e 

vinculação serviço de saúde.  

Os grupos de adesão, para jovens, onde se discutirá o HIV como doença crônica, as 

consequências do abandono ao tratamento, com a perspectiva de resgatar a adesão 

através de oficinas com profissionais especializados e adolescentes que já são seguidos 

pela Associação e que tem uma ótima adesão ao tratamento.  

 

Vinculação a um serviço de saúde 
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É obrigatório que o jovem esteja vinculado a um serviço de saúde, (pois o acesso à 

AACPHIV, geralmente só é possível por esta via) e o suporte só será dado quando o 

jovem é encaminhado pelo próprio serviço com a histórico de acompanhamento.  Por 

esse motivo é essencial que seja identificado o jovem que está em situação da primeira 

falha de adesão estando ainda vinculado ao serviço de saúde. 

 

 

Educação de pares como estratégia de adesão ao tratamento  

 

É um dado importante o de que muitos dos nossos adolescentes informam e discutem 

com seus pares de iniciativa da Associação e puderam trazer outros adolescentes que 

aderiram ao tratamento em benefício de seus estudos. 

Os temas discutidos nas reuniões com os adolescentes têm como proposta, principal 

mas não única, o estímulo a adesão ao tratamento. 

Nossa expectativa é que por volta de 70% dos jovens acompanhados tenham retornado 

à adesão ao tratamento e que compareçam ao serviço de saúde com regularidade. 

Esses dados serão obtidos através de consultas aos profissionais que nos 

encaminharam os adolescentes, no final do projeto. 

A identificação das causas e das intervenções para a menor perda de seguimento ao 

tratamento desta população será veiculada para os locais de seguimento e poderão ser 

incorporadas a Políticas Públicas. 

Esperamos que todos os jovens que participam do Projeto, estejam motivados e 

engajados no trabalho de “educadores de pares” para que possam contribuir no resgate 

de jovens que abandonam o tratamento. 

Para cada jovem atendido 3 pessoas da família ou do seu relacionamento são 

indiretamente beneficiadas.  A inserção social por meio da educação contribui para que 

familiares e pessoas da convivência do indivíduo melhorem a qualidade de vida em 
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vários aspectos, tais como acesso a informações de qualidade, melhoria do ambiente 

familiar com aumento da autoestima dentre outros. 
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Relatório das atividades desenvolvidas parte 2 

 

Documento contendo relatório técnico-financeiro das atividades desenvolvidas 

 

A proposta inicial para o projeto de identificar razões de falha na adesão e no abandono do tratamento 

de adolescentes e jovens vivendo com HIV, por meio de entrevistas semiestruturadas, foi prejudicada pela 

pandemia de COVID-19 que atingiu o Brasil a partir de março de 2020 ,até o momento atual, 

impossibilitando que jovens procurem o serviço de saúde e posteriormente sejam encaminhados à 

Associação para realização do trabalho proposto. O trabalho consiste em : 

1- Promover a orientação de adolescentes e jovens vivendo com HIV no sentido da adesão ao 

tratamento (educação para o tratamento), por meio de oficinas ou outra forma lúdica e 

participativa. 

2- Apresentar experiências exitosas com adolescentes e jovens que conseguiram vincular estratégias 

de adesão ao tratamento HIV/Aids à matrícula e permanência no ensino técnico ou superior. 

3- Atividades contínuas de orientação em adesão ao tratamento como um método para prevenção 

associado a outros métodos, como a Profilaxia Pré Exposição (PreP) e Profilaxia Pós-Exposição 

(PEP) e prevenção combinada às IST/Aids/HV, contornar problemas com intolerância à medicação 

e efeitos colaterais, problemas com possíveis incompatibilidades entre o trabalho e o estudo com 

o horário da medicação. 

4-  Promover a vinculação de populações chaves para o HIV ao serviço referenciado de Saúde (SUS). 

5-  Demonstrar estratégias efetivas tanto na melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e 

jovens vivendo com HIV, por meio de incentivo à educação promovendo a melhoria da 

autoestima, bem como da sua capacidade laboral e profissional. 

6- Parcerias institucionais. 

7-  Enfrentamento das vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas dos adolescentes e 

jovens. 

 

Contudo, a partir do início do mês de agosto conseguimos reunir os jovens que estão em assistência e 

outros que já se formaram em seus cursos para reuniões que objetivaram a divulgação deste projeto e 
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também para organizar estratégias de abordagem e enfrentamento das causas e consequências do 

abandono do tratamento antirretroviral por jovens que ocupam a faixa etária de 15 a 21 anos.  

Acreditamos que envolvimento significativo de adolescentes em toda sua diversidade contribui com o 

fortalecimento de parcerias com as comunidades em que vivem. 

Na reunião, que realizamos com jovens assistidos pela AACPHIV, foram abordados temas como: trabalhar 

com e para adolescentes como beneficiário; envolvê-los como parceiros; apoiá-los para que tomem 

iniciativas e servir como líderes. Quando apoiados para tomar decisões sobre o seu próprio cuidado de 

saúde, adolescentes são encorajados para permanecer engajados em cuidado, tomando mais 

responsabilidade para autogestão e facilitando a transição para fase adulta. 

Foram abordados, também, os direitos e deveres como cidadãos responsáveis no que tange as leis sobre 

sua condição sorológica quanto ao aspecto da revelação do diagnóstico aos seus pares, assim como 

pessoas do seu relacionamento social e familiar, quanto aos direitos trabalhistas e assistências sociais. 

O estigma e a discriminação foram abordados e tratados como obstáculos para as medidas de prevenção 

e cuidado do HIV, impedindo, muitas vezes, que as pessoas busquem por tratamento, aliados ao medo de 

que seu diagnóstico se torne público. Podem ser rejeitados tanto pelos familiares, vizinhos, amigos e 

colegas. O estigma tem como consequência problemas psicológicos para as crianças e adolescentes, os 

quais, em muitos casos, já sofreram com a morte de seus pais, em decorrência da AIDS. 

Viver e conviver com o HIV e com a AIDS gera sofrimento humano, advindo do estigma, preconceito e 

discriminação impostos pela doença. Essas questões fazem com que as pessoas se isolem, obrigando-as, 

muitas vezes, a esconderem a sua condição sorológica, por medo de se exporem e sofrerem. A revelação 

do HIV é um dos estigmas enfrentados pelos adolescentes, pois, com esta, surgem problemas 

comportamentais, tais como baixa autoestima, tristeza, além de mudanças e eventos negativos na vida 

familiar. Outros aspectos evidenciados são o impacto na qualidade de vida, incluindo perdas sucessivas, 

pois, muitos deles, se tornaram órfãos, além da desnutrição, estigma e discriminação, já citados 

anteriormente, em decorrência de seu estado sorológico. 

Para esses  jovens existe um fator comum: o de viverem com uma doença para a qual ainda não há cura; 

estarem expostos ao preconceito e à discriminação; serem internados em momentos de intercorrências ; 

serem obrigados a tomar os medicamentos, os quais não podem ter atraso, nem serem deixados de tomar 

e, ainda, sentirem os efeitos colaterais. Hoje, relatam que estão mais conscientes do problema e 

desenvolveram certa resiliência quando o tema é autoestima, autocuidado e cuidados com seus pares.  
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Método 

O encaminhamento de jovens com dificuldade de adesão se deu por intermédio dos profissionais de saúde 

com os quais temos parceria e por indicação de jovens que fazem parte do nosso projeto VIVERE. Contudo, 

o contato com esses “candidatos” não é simples, pois mostram resistência em nos procurar, fato que não 

nos surpreende. Sabemos que muitas variáveis, tais como a negação e a onipotência frente a doença, a 

imaturidade sobre as consequências futuras das suas ações com as complicações que podem surgir, e o 

enfrentamento da sua real condição que acompanham essa população.  

 

A percepção de benefícios para a saúde decorrentes da ingestão dos ARV e, por outro lado, a consciência 

do agravamento à saúde pela falta de adesão, somadas à vontade de viver e às perspectivas de futuro 

 

Elaboramos uma estratégia no nosso plano de trabalho que orienta a primeira entrevista com os jovens 

não aderentes, porém devido à pandemia do COVID-19 as reuniões presenciais foram limitadas, pois 

acreditamos ser mais prudente o contato virtual. 

 

Após as duas primeiras reuniões com os jovens participantes do nosso projeto inicial, foi enviado, aos 

jovens indicados por estes e pelos profissionais de saúde, o questionário para que possamos avaliar e 

tentar compreender os motivos pelos quais eles não aderem ao medicamento antirretroviral 

 

 

Situação atual 

Conforme afirmamos acima, a situação em que o país se encontra devido à pandemia de corona vírus, 

não possibilita que reuniões e oficinas sejam realizadas presencialmente, no entanto estamos 

trabalhando para que possamos estabelecer uma estratégia no sentido de tornar as oficinas acessíveis à 

população alvo. 
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Para atingirmos os objetivos propostos que são: identificar, através dos serviços de saúde já parceiros, 

orientar e ajudar adolescentes e jovens vivendo com HIV que estão em falha na adesão ao tratamento, 

descobrir caminhos que possam ajudar e estimular o retorno a tomada de medicação e vinculação 

serviço de saúde; criar grupos de adesão, para jovens, onde se discutirá o HIV como doença crônica, as 

consequências do abandono ao tratamento; resgatar a adesão através de oficinas com profissionais 

especializados e adolescentes que já são seguidos pela Associação e que tem uma ótima adesão ao 

tratamento.; discutir, em grupos e rodas de conversa, a aceitação da sua condição sorológica para o HIV. 

Estamos nos comunicando com os jovens via e-mail e whatsapp, usando desses meios para receber os 

questionários (Anexo 1), após o recebimento de todo o material será possível estabelecer uma análise 

das respostas. 

 

Relatório das atividades desenvolvidas parte 3 

Pudemos observar, durante o processo de discussão da adesão entre os adolescentes e jovens, que a 

mesma é a extensão do comportamento de uma pessoa à medida que coincida com o que foi pactuado 

com a equipe de saúde (tomar remédios, fazer exercícios, seguir uma dieta). Dessa forma, a adesão ao 

tratamento implica em uma negociação entre o paciente e os serviços de saúde e não simples 

cumprimento de instruções pelo primeiro.  

A adesão de adolescentes à TARV (Terapia antirretroviral) pode sofrer influência de características que 

foram observadas nessa faixa etária como: negação da enfermidade, desinformação, comprometimento 

da autoestima, dificuldades de obter apoio social, entre outras (Brasil, 2007, 2008). 

Um plano diário de lembretes com o uso de alarmes e calendários para alertar sobre a tomada de 

medicação e utilizar estratégias que aumentem a compreensão e valorizem as vantagens dos 

antirretrovirais, podem auxiliar no caminho de sucesso à adesão. A percepção de benefícios para a saúde 

decorrentes da ingestão dos medicamentos e, por outro lado, a consciência do agravamento à saúde pela 

falta de adesão, somadas à vontade de viver e às perspectivas de futuro, são fatores facilitadores da 
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adesão em adolescentes vivendo com HIV. Porém apenas o conhecimento de que os medicamentos 

trazem benefícios à saúde parece não ser suficiente para garantir a adesão dessa população. São 

necessárias utilizar estratégias que combinem orientação de cuidadores, realização de grupos de adesão, 

intervenção psicossocial para lidar com as dificuldades de adesão, além da qualificação da equipe de 

saúde. A melhor comunicação entre o adolescente, o cuidador e o profissional de saúde, sobre as 

dificuldades em aderir, pode favorecer o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento que possam 

garantir o uso adequado dos medicamentos em situações do cotidiano nas quais os adolescentes possam 

se sentir inseguros para tomar os medicamentos, como, por exemplo, diante de terceiros.  

Focados em atingir os objetivos do projeto de estabelecer um vínculo entre os jovens aderentes e não 

aderentes realizamos encontros mensais, na medida do possível, considerando este momento atípico o 

qual o mundo e nosso país está vivenciando decorrente da pandemia do COVID-19. 

Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, algumas reuniões foram possíveis. Foram 

encontros com no máximo 9 participantes presencialmente e outros encontros virtuais ocorreram por 

meio utilização de aplicativos e redes sociais.  

Os encaminhamentos dos jovens com dificuldade de adesão ocorreram por intermédio dos profissionais 

de saúde com os quais temos parceria e, também, por indicação de jovens que fazem parte do nosso 

projeto VIVERE. Neste caso, foi discutido com os jovens aderentes, quais as melhores estratégias para 

trazer de volta à adesão os adolescentes não aderentes que nos foram encaminhados, para que pudessem 

chegar até a Associação e seguirmos com o projeto. 

Houve uma resistência, pois os jovens não se sentiram confortáveis em revelar o diagnóstico aos seus 

colegas.  



 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE HIV 
Av. Paulista, 2073 – Condomínio Conjunto Nacional – Horsa 1 – sala 822 
Fone: 11.3061-2521 

Encontramos resistência de alguns jovens não aderentes em comparecer aos nossos encontros. Durante 

meses várias tentativas foram feitas, via telefone e e-mail, para trazer os jovens não aderentes às reuniões 

programadas. 

Ainda, durante este semestre, recebemos duas jovens pela primeira vez em nossos encontros e 

percebemos que elas têm dúvidas quanto à eficácia da adesão ao tratamento e suas consequências. 

Tal comportamento é esperado, pois sabemos que são características dessa população alguns 

sentimentos e crenças que podem desencorajar a adesão ao tratamento. Posições como a negação e a 

onipotência frente a doença, a imaturidade sobre as consequências futuras das suas ações e o 

enfrentamento da sua real condição, são sentimentos que exigem muita resiliência.  Somam-se a esses 

fatores o estigma e o forte preconceito relativo ao HIV/AIDS. 

Todos os adolescentes, embora reconheçam a importância de ingerir seus medicamentos corretamente, 

relataram dificuldades para seguir o tratamento à risca. O futuro é visto com insegurança, mesmo assim, 

sonhos como constituir uma família e criar os filhos tem vez na vida destes jovens. Os resultados destes 

encontros demonstram que a adesão vai muito além de tomar o medicamento certo, na hora certa e na 

dose certa e que não é possível identificar os motivos que levam à não adesão, pois estes são fatos 

peculiares e próprios da história de cada indivíduo. 

Em nossa última reunião que ocorreu no dia 10/12/2020, recebemos 2 jovens não aderentes ao 

tratamento para conhecer o projeto e conversar com os jovens que já participam do mesmo. As duas 

novas participantes foram infectadas por transmissão vertical e acompanham no serviço de saúde desde 

a primeira infância, são aderentes ao serviço, mas não ao medicamento. Apesar desse acompanhamento 

apresentaram falhas na adesão ao tratamento. Contaram para o grupo como foi a revelação do 

diagnóstico, como encaram a doença e as dificuldades enfrentadas com a discriminação e o preconceito. 
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 Nesta oportunidade puderam ouvir dos outros participantes sobre questões pessoais, seus cotidianos 

enquanto jovens vivendo com HIV, os preconceitos que sofrem e a importância do tratamento.  

Esses encontros se mostraram únicos em formato e conteúdo, pois os jovens puderam se expor sem 

constrangimento frente a seus pares, debatendo as condições físicas e sociais de cada um e suas famílias. 

Falaram sobre seus projetos para o futuro com esperança e a convicção de alcançar uma vida com melhor 

qualidade. A troca de histórias de vida certamente aproximou estes jovens. 

Todos os participantes concluíram sobre a importância destes encontros para esclarecimentos sobre a 

doença, novos medicamentos, novas perspectivas para a vacina e as formas de prevenção, salientaram, 

também, a importância da criação desse vínculo entre eles e o acolhimento proporcionado por este novo 

modelo de interpretar a vida vivendo com HIV. 

Há um longo caminho a ser percorrido rumo à cura da doença, mas durante esse percurso é fundamental 

que se respeite cada indivíduo em suas particularidades e nosso trabalho segue no objetivo de motivar 

cada um desses jovens a alcançar sua autonomia com dignidade e prosperidade em todos os sentidos de 

suas vidas. 
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