




Este livreto foi elaborado com objetivo de servir de 
material de apoio para as pessoas que participam dos cursos e 
dos treinamentos sobre Prevenção das DST/AIDS. 

Procuramos selecionar assuntos publicados em revistas 
especializadas, principalmente com relação à Prevenção e os 
Direitos das pessoas soropositivas e/ou doentes de AIDS. 0 
tema Prevenção traz orientações básicas sobre a realização de 
campanhas informativas. Com relação aos Direitos Humanos, 
apresentamos perguntas e respostas elaboradas pelo GRUPO 
PELA VIDA/ RJ, dirigidos principalmente para o conhecimento 
dos Empresários e Trabalhadores. 

0 agradecimento sincero ao PNDST/AIDS do Ministério 
da Saúde, que financiou a impressão gráfica deste material. 

JOSÉ ALMIR SANTANA 
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O HIV E A AIDS: DESAFIOS GLOBAIS 
PARA A SOCIEDADE 

. 0 que inicialmente parecia ser uma doença limitada a uma 
determina- da região geográfica e a um grupo humano muito 
específico, transformou-se em um problema mundial de saúde 
pública. 

. Temos que enfrentar três epidemias: a propagação do HIV, da Aids e 
dos efeitos sociais adversos desencadeados pela infecção e doença 
propriamente dita. 

. Essas epidemias têm conseqüências éticas, sociais, culturais, 
sanitárias, políticas e econômicas para a sociedade brasileira. 

1 - A Primeira Epidemia: disseminação do HIV 
A epidemia do HIV é silenciosa. A infecção pelo HIV passa 

desapercebida pela pessoa contaminada durante muitos anos. Apesar 
da aparência saudável, a pessoa infectada pode contaminar outras 
pessoas atra-vés das relações sexuais, transfusão de sangue ou use de 
seringas e agulhas e nas mulheres grávidas a contaminação do filho 
durante a gestação, parto ou aleitamento. 

As medidas com que se enfrenta esta primeira epidemia são a 
prevenção da infecção pelas três vias de transmissão: sexual, 
sangüínea e perinatal. 

2 - A Segunda Epidemia: A Aids propriamente dita 
A Aids é o resultado mais grave da infecção pelo HIV. As 

pessoas apresentam, após alguns anos, as infecções oportunistas, 
tumores e enfermidades neurológicas. A epidemia de Aids se 
caracteriza pelo aparecimento dos doentes de Aids e aumento da 
mortalidade por esta causa. Esta epidemia é mais visível e segue a 
primeira, com uma demora que pode ser de anos. Esta segunda 
epidemia se enfrenta com atenção integral (médica, psicológica e 
social) para as pessoas doentes. 
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3. A Terceira Epidemia: os efeitos socais adversos da infecção 
pelo HIV e Aids. 

Após o aparecimento da epidemia de Aids, surgiram várias 
reações sociais adversas: 
. Segregação das pessoas infectadas e doentes no trabalho, na escola 

e na comunidade. 
. Discriminação das famílias dos infectados e doentes e dos profissionais 
de saúde que trabalham com eles; 
. Estigmatização (condenação) das pessoas que pertencem a 
determinados grupos específicos (homossexuais, prostitutas e 
drogados); . Isolamento e abandono dos doentes; 
. Limitação de certos direitos, tais como a proteção da vida privada, do 
trabalho, da educação, previdência social, migração e outros, supondo 
que esta atitude protege a população sadia da epidemia. 

Para enfrentar a Terceira Epidemia, é necessária a consciência e 
organização da comunidade para a promoção de ações de 
solidariedade com as pessoas infectadas e doentes e as demais que as 
rodeiam.

FATORES DE RISCO 

1- Fatores Ligados a Transmissão Sexual 
. Número de parceiros sexuais: a proba-
bilidade de se contrair a infecção aumenta 
com um maior número de parceiros(as) 
sexuais sem utilização da camisinha nas 
relações sexuais com penetração. 
Entretanto, lembramos que a pessoa que 
só tenha um(a) parceiro(s) pode se 
contaminar (a monogamia quando existe, 
raramente é simultânea);  
. Número de atos sexuais com uma pes-
soa infectada: em alguns casos a pessoa 
não se contamina mesmo tendo várias re- 
lações sexuais e, em outros, a transmissão se da com apenas um ou 
dois atos sexuais, sem a utilização da camisinha; 
Práticas Sexuais: a relação sexual com penetração e sem o uso da 
ca-misinha é a prática sexual mais arriscada de transmitir o HIV. O 
risco ainda será maior se ocorrerem traumas durante a relação anal 
ou vagi-nal. 0 sexo oral sem proteção, também oferece risco; 
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Presença das DSTs; o HIV é transmitido sexualmente, da mesma 
forma que as doenças sexualmente transmissíveis. As DSTs, 
principalmente as que provocam ulcerações genitais ( sífilis, herpes 
genital e cancro mole) podem aumentar a possibilidade de 
transmissão do HIV através das relações sexuais. 

2 - Fatores Ligados à Transmissão Sangüínea 
. Transfusão de sangue: o sangue e hemoderivados contaminados 

propagam o vírus HIV de forma muito efetiva, entretanto, o controle 
dos bancos de sangue através da testagem obrigatória dos 
doadores, tem reduzido, de forma bem evidente, a contaminação 
pelo HIV por via sangüínea;

. Uso de seringas e agulhas: a reutilização sem esterilização adequada, 
pode transmitir o HIV de uma pessoa para outra. Os usuários de 
drogas freqüentemente compartilham equipamento para injeção. 
Muitas mulheres estão se contaminando por manterem relações 
sexuais com homens usuários de drogas injetáveis, sem a utilização 
da camisinha. 

3 - Fatores Ligados à Transmissão Perinatal 
. Acredita-se que a maior parte da transmissão perinatal do HIV ocorra 

durante a gravidez, quando o vírus atravessa a placenta e penetra na 
circulação do feto. A possibilidade de contaminação da mãe  para o  
filho é em torno de 30%. O HIV pode ser transmitido também durante 
o parto ou no aleitamento materno. 

. Alguns bebês nascem apenas com os anticorpos anti-HIV de suas 
mães, mas os perdem durante o primeiro ano de vida. Neste caso, o 
teste anti-HIV, que inicialmente dá positivo, posteriormente se torna 
negativo. Outros bebês não apresentam anticorpos do HIV. Nenhum 
desses bebês está infectado, e eles permanecem saudáveis. 

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO PARA O PÚBLICO 
EM GERAL 

A maioria dos programas educativos sobre a Aids voltados 
para o público em geral tem metas básicas: 
. Fornecer informações essenciais; 
. Encorajar as pessoas a reconhecerem e a mudarem os 

comportamentos que podem disseminar a infecção; 
. Manter comportamentos saudáveis; 
. Tranqüilizar a ansiedade infundada em relação a transmissão através 

de contato casual; 
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. Impedir a discriminação contra os indivíduos infectados pelo HIV; e 

. Mobilizar o apoio do público para os programas de educação e de 
pre-venção contra a Aids. 

As campanhas de prevenção à Aids diferem inteiramente de 
qual-quer outro tipo de desafio que os profissionais de comunicação já 
enfren-taram: dizer às pessoas o que elas não querem ouvir, sobre uma 
verdade que elas já estabeleceram, tentando convencê-las a mudar a 
sua forma de obter prazer, seja ela qual for. 

Atualmente, as iniciativas de educação e informação estão se 
ampliando, tanto na abordagem quanto nos meios de comunicação de 
massa utilizados. Um número maior de campanhas de educação sobre 
a Aids evoca emoções positivas, tais como o humor ou a sensação de 
bem-estar pessoal que deriva de escolhas saudáveis. 

1. Componentes Básicos de Uma Campanha 

. SENSIBILIZAÇÃO 
- Gravidade: 

— Doença incurável mas tratável; 
— Extensão e crescimento da epidemia. Todos os estados 

apresentam casos de Aids; 
— Chamar a atenção para a gravidade da Aids enquanto doença 

não deve induzir a uma postura derrotista e desesperançosa, já 
que esta atitude desmobiliza energias e propaga o fatalismo; 

- Vulnerabilidade: 
— Um problema de todos: homens, mulheres e crianças. A Aids 

e DSTs podem ser contraídas por qualquer um, independente de 
raça, sexo, idade e religião. 

 . PREVENÇÃO 
- Formas de transmissão; 
- Sinais e sintomas das DSTS; 
- Meios de prevenção das DSTS/Aids. 

. REFERENTE AO PORTADOR DO VÍRUS 
HIV (Soropositivo assintomático) 

- Suporte - Para preservação da saúde: acesso aos serviços de 
diagnós-tico e acompanhamento. 

- Cidadania - Preservação dos direitos: evitar discriminação e 
estigmatização. 0 portador tem vida plena e sem restrições. 
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- Aconselhamento - Prevenir a transmissão. 
- Prevenir as infecções oportunistas. 

. REFERENTE AO DOENTE DE AIDS 
Assistência - Qualidade de vida: as manifestações secundárias da 
doença são tratáveis. 

- Direitos: 0 indivíduo tem direito a acesso a assistência digna e 
adequada para garantia de sua qualidade de vida. 

2 - EQUÍVOCOS / MITOS QUE DEVEM SER COMBATIDOS 
Através das campanhas para o público em geral e também nas 

intervenções comportamentais, devemos combater um grande número 
de informações erradas: 
. "A Aids não está relacionada com práticas, mas com grupos de 
risco."
. "Aids não é um problema meu." 
. "Mulher não transmite Aids" 
. "A transmissão pode se dar no convívio social (atividades 
esportivas; através do suor, saliva, lágrima, piscina, sauna, vaso 
sanitário, toalhas, talheres e bancos de ônibus)." 

. "Pode ser transmitida por mosquito". 

. "Estar infectado com o HIV é a mesma coisa que estar doente com 
Aids".

. "Divulgar a camisinha é um incentivo é promiscuidade."

. "Doar sangue oferece risco de contaminação com Aids".  

. "Camisinha tira o prazer". 

. " 0  fechamento do corpo, pelos pais de santo, protege contra a 
Aids". 
. "A aparência saudável e a seleção do parceiro pode ser uma 
garantia contra a infecção pelo HIV". 

. "A pessoa só pega Aids se tiver de pegar". 

. "Se eu nunca peguei doença venérea, não vou pegar Aids..." 

. "Não vou transar com qualquer pessoa. Só com quem conheço e aí 
não preciso de camisinha". 
. "Essa estória de Aids é pra vender camisinha". 
. "A pessoa com HIV/Aids deveria ficar isolada das pessoas 
sadias".
. "A pessoa com HIV/Aids deve ser afastada do emprego". 
. "Sou casado e só transo com você e minha mulher. Não preciso 
usar camisinha". 

. "Sou profissional de saúde e escolho com quem vou transar. Não 
gosto de usar camisinha." usar camisinha". 

. "Sou profissional de saúde e escolho com quem vou transar. Não 
gosto de usar camisinha." 
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COMPORTAMENTO SAUDÁVEIS: O QUE FAZ AS 
PESSOAS MUDAREM? 

A prevenção da dissemi-
nação da Aids depende da influ-
ência que se pode exercer sobre as 
pessoas, no sentido de que mudem 
seus comportamentos. 
Apresentaremos cinco elementos do 
comportamento pessoal e seu 
contexto social relevantes a edu-
cação sobre a saúde: 

1. 0 elemento racional, com 
base em conhecimentos 
As pessoas precisam saber: 
a) o que é a doença; 
b) como é, e como não é, trans-

mitida;
c) qual a probabilidade que apre- 

sentam de serem infectadas; 
d) o que pode fazer para evitar a 

infecção. 

2. 0 elemento emocional, com base na intensidade de atitudes ou 
sentimentos 

As pessoas precisam sentir uma vulnerabilidade pessoal e 
inten-sa à doença, um compromisso emocional em relação aos 
comportamen-tos necessários para evitá-la, além da compaixão por 
aqueles já atingidos pela doença e de uma preocupação em proteger da 
Aids aqueles a quem amam. As emoções podem ser negativas, com 
base no medo ou na rai-   va, ou positivas, baseadas no amor ou na 
esperança de uma recompen-   sa. 

3. 0 elemento prático, com base no desempenho pessoal do novo 
comportamento 

As pessoas precisam ter aptidão e confiança para a prática de 
novos comportamentos, quer seja o uso de preservativos, quer seja a 
mudança das práticas sexuais. 
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4. 0 elemento interpessoal ou as redes sociais. 
As pessoas necessitam relacionar-se com outras e receber 

seu apoio - na família, nos grupos de pessoas de interesses e 
comportamentos comuns, nos vilarejos, nas associações de 
trabalhadores ou em reuniões especiais. Os conhecimentos, as 
emoções e as habilidades dos outros reforçam as mudanças 
saudáveis.

5. 0 elemento estrutural ou o contexto social, econômico, 
legal e tecnológico em que ocorrem os comportamentos 

As pessoas precisam ter acesso aos suprimentos e serviços ne-
cessários (como preservativos e exames de sangue) e viver em 
ambientes em que comportamentos mais seguros são possíveis, 
aceitos e até mesmo rotineiros, ao mesmo tempo em que tornam 
difíceis os comportamentos arriscados. 

ACONSELHAMENTO: APOIO PARA UM COMPORTA-
MENTO MAIS SEGURO 

O aconselhamento visa ajudar uma pessoa a enfrentar melhor 
o "stress", encontrando maneiras realistas de resolver problemas e 
tomar decisões bem avaliadas. O papel de um aconselhador é ouvir e 
fazer perguntas, e fornecer informações relevantes, sugestões práticas 
e apoio emocional. Aconselhamento não é dar opinião nem dizer às 
pessoas o que devem fazer. 

O teste voluntário e 
confidencial anti-HIV (teste 
anônimo), com 
aconselhamento, pode 
ajudar alguém que deseje 
descobrir se está infectado, 
embora não leve, 
necessariamente, a um 
comportamento sexual 
mais seguro - mudanças de 
comportamento dependem 
também de muitos outros 
fatores. O teste pode ser 

muito arriscado para pessoas que são vulneráveis à discriminação ou 
quando o sigilo não pode ser assegurado. 
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Qualquer pessoa que esteja desejando, por qualquer motivo, 
fazer um teste anti-HIV deveria receber aconselhamento prévio, para 
ajudá-la a avaliar se esteve em situação de risco, a informar-se sobre o 
teste e suas implicações, a decidir se deve ou não ser testada e a 
refletir sobre como prevenir-se da infecção. O aconselhamento deve 
garantir que o consentimento ou a recusa de uma pessoa em relação 
ao teste seja uma escolha informada - feita livremente, sem pressão e 
baseada em seus próprios sentimentos sobre as vantagens e 
desvantagens de conhecer sua situação em relação ao HIV. 

O aconselhamento depois de um teste anti-HIV é igualmente 
importante, quer a pessoa esteja ou não contaminada pelo HIV: 

OPÇÕES DE ACONSELHAMENTO 

Situação 
do cliente 

Que questões precisam ser exploradas? 

Conselhos 
preventivos 

Como o HIV é transmitido e como não é
transmitido. O risco do cliente. Sexo seguro. Bem-
estar sexual geral. Possibilidade de 
encaminhamento. 

Preocupação 
se estão ou não 

infectados

Razões para preocupação, avaliação de 
risco. 
Se há possibilidade de teste, significação 
do mesmo e implicações para o futuro. 
Sexo mais seguro. 

Infecção 
verificada 

Progresso do HIV e AIDS. 
Vivendo com a incerteza sobre o futuro. 
Sexo mais seguro. Enfrentando sentimentos de 
perda, medo de dependência futura, 
incapacidade, deformação e morte. 
A quem dizer. 
Como manter boa saúde. 

Sintomas da 
infecção pelo 
HIV e AIDS 

Enfrentando a perda, o medo, a dor, a inca- 
pacidade e morte. Problemas práticos. 
Cuidados de enfermagem. Aconselhando 
parentes. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE ANTI-HIV 

Todas as vezes que nosso organismo é contaminado por 
algum vírus, produz partículas de defesa, os ANTICORPOS. O mesmo 
acontece quando o vírus da Aids entra em nosso corpo: o organismo, 
durante semanas e até meses depois da contaminação, produz os 
anticorpos do HIV. 

É a presença ou não desses anticorpos, que o teste vai revelar. 
O teste nada indica sobre o desenvolvimento futuro da infecção pelo 
HIV e se a pessoa tem ou terá Aids. 

Indica apenas que a pessoa se contaminou. 
Antes de se realizar o teste é necessário estar bem informado 

das suas vantagens e desvantagens devido as conseqüências emocio-          
nais que ele pode provocar. 

O teste só pode ser feito com o consentimento da pessoa. E
realizado em Sergipe, no COAS situado no antigo PAM da Rua Bahia, 
Bloco 3. 

Resultado Positivo 

O resultado positivo sig-
nifica que anticorpos para o HIV, 
foram encontrados no sangue da 
pessoa. 

O resultado positivo não 
indica:
. Quando a pessoa foi exposta ao 

vírus. 
. Se a pessoa vai ou não vir a 

manifestar a Aids. 

Resultado Negativo 

Significa que, neste momento, nenhum anticorpo para o HIV 
foi identificado. 

Há duas interpretações para esse resultado: 
. A pessoa não foi infectada por sorte ou por ter se cuidado. Deve 

continuar exercitando todas as precauções necessárias para evitar 
futura exposição ao HIV. 

. A pessoa foi infectada mas o corpo não produziu os anticorpos que 
podem ser detectados pelo teste. 



12

A maioria das pessoas que se tornam infectadas 
produzem anticorpos de 2 a 8 semanas, podendo esse tempo se 
estender até 6 meses. 

MENSAGENS PREVENTIVAS UTILIZADAS 
NAS CAMPANHAS 

Como a transmissão do HIV geralmente depende de comporta-
mentos específicos, mudanças comportamentais podem deter essa 
transmissão. Atualmente, a maior parte dos esforços de prevenção 
contra a Aids e as DSTs se centraliza na adoção de práticas seguras 
através da educação e da persuasão. Embora algumas práticas sejam 
mais seguras do que outras, um número maior de pessoas mudará 
seu comportamento se tiver uma variedade de opções e puder escolher 
aquela que melhor lhe convier. As principais mensagens são: 

. Abstinência Sexual: algumas pessoas optam por se absterem de sexo. 
Geralmente esta informação é propagada por determinadas instituições 
religiosas conservadoras. Na prática, esta mensagem é considerada, 
pela grande maioria, como absurda; 

. Monogamia simultânea: também é uma mensagem freqüentemente pro-
pagada por entidades religiosas conservadoras. Seria o ideal mas, na 
sociedade atual, é freqüente a mudança de parceiros(as) sexuais; 

. Sexo Mais Seguro: refere-se a qualquer prática sexual que reduza o 
risco 

   de transmissão do HIV e das DSTs 
de uma pessoa para outra. O uso 
correto e sempre do preservativo 
na relação anal, vaginal e oral e 
as práticas sexuais que não 
envolvam penetração (abraços, 
carícias, beijos, masturbação) se 
constituem nas mais importantes 
medidas de proteção contra o HIV 
e as DSTs; 

. Evitar relação sexual quando a 
pessoa ou o(a) parceiro(a) 
apresenta algum sinal ou sintoma 
de DST (feridas genitais, 
corrimento com pus, verrugas 
etc). A prevenção e o tratamen- 
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to das DSTs reduzem o risco de transmissões do HIV. A pessoa deve 
ser encorajada a informar ao (a) parceira(a) quando tem uma DST, 
para que procure o tratamento adequado; 

. Evitar o uso de drogas. Para quem não consegue parar de usar drogas, 
pelo menos não compartilhe agulhas e seringas ou procure limpar as 
seringas e agulhas com hipoclorito de sódio; 

. Evitar transfusões de sangue desnecessárias. Os médicos devem 
avaliar com mais cautela a indicação de uma transfusão sangüínea; 

. Exigir que todo o sangue destinado a transfusões seja testado;

. Desencorajar as pessoas que querem doar sangue para conhecerem a 
sua condição sorológica. Tais pessoas devem ser encaminhadas para o 
COAS, onde receberão orientações (aconselhamento e, se desejarem, 
serão submetidas ao teste anti-HIV. 0 exame é gratuito e anônimo. 

SUGESTÕES PARA CAMPANHA ANTI-AIDS 
NOS MUNICÍPIOS 

As pessoas que são agentes multiplicadores de informações 
sobre DST/AIDS, podem mobilizar lideranças e instituições dos 
municípios, no sentido de desenvolverem campanhas informativas 
dirigidas ao público em geral, principalmente em datas festivas locais 
ou em outros momentos considerados estratégicos, de acordo com a 
realidade de cada município: 

. Divulgação de mensagem informativas na imprensa local, serviços de 
som nas praças públicas e carros de propaganda. Utilizar faixas e 
cartazes em locais estratégicos. 

.Divulgação de
mensagens infor-
mativas nas feiras
livres, utilizando
pessoas da própria
comunidade. 

.Realizar distribuição
de folhetos dirigidos
aos caminhoneiros,
através dos postos de
fiscalização locais. 
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. Realizar distribuição de folhetos com orientações sobre o uso do 
preservativo, nos prostíbulos e motéis. 

. Intensificar as divulgações durante as festas populares de cada 
município. Utilizar os cantores para a divulgação de mensagens sobre 
DST/ Aids. As informações ser simples e objetivas. 

. Solicitar apoio dos políticos locais (vereadores, deputados, prefeito), e 
empresários na impressão de folhetos e confecção de camiseta e 
faixas. . Nas escolas, realizar concurso de redação e cartazes sobre 
DST/Aids. Utilizar dinâmicas de grupo no trabalho com os 
adolescentes. 

. Envolver os Sindicatos e Associações de Classe nas Campanhas de 
Prevenção. 

1º  DE DEZEMBRO - DIA MUNDIAL DE LUTA 
CONTRA A AIDS 

PROMOVA ATIVIDADES NO SEU MUNICÍPIO 

Sugestões: 
. Pronunciamentos na Câmara de Vereadores reforçando a importância 

da prevenção da Aids. 
. Debate para a comunidade (A Aids - Sem preconceitos e tabus). 

. Palestras nas escolas. 
. Exposição na Prefeitura, informando os moradores da cidade da 

importância da prevenção da Aids (folhetos, recortes de jornais etc.). 
Divulgação das atividades nos meios de comunicação sediados em 
seu município (rádios, jornais, revistas, TVs etc). 

. Produção de material educativo voltado para a educação da população 
prevenindo a Aids e DST (folhetos, cartazes, mensagens) que poderão 
ser distribuídos nas escolas, eventos etc. 

. Exibição de filmes. 

. Promoção de uma feira de saúde voltada para a prevenção da Aids 
(caso seja necessário para ajuda de hospitais). 

. Passeata, conclamando a população da importância da Aids. 

. Trabalhos educativos sobre a prevenção da Aids e DST, nas escolas do 
seu município (redação, gincana, campanhas, palestras de autoridades 
da área médica etc). 

. Uma manifestação cultural voltada para o Dia Mundial de Combate a
Aids (banda de música, um recital de corais, uma passeata, shows com 
artistas locais etc), todo dia 1º de dezembro. 
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IDÉIAS CRIATIVAS PARA AS CAMPANHAS 
DE PREVENÇÃO 

1 - JOGO INFORMATIVO SOBRE A AIDS: UMA IDÉIA QUE DEU 
CERTO

O jogo foi desenvolvido em 1988, como material de apoio 
para Campanha de Prevenção à AIDS nas escolas de Sergipe. 

Atualmente, tem sido amplamente usado em diversos 
Estados, principalmente por profissionais que trabalham com os 
grupos de jovens. Além de ter custo relativamente baixo, em relação 
aos demais jogos existentes, tem aplicação fácil e eficiente na sua 
maneira de informar sobre a AIDS. 

UTILIZAÇÃO DO JOGO INFORMATIVO SOBRE A AIDS 
NAS ESCOLAS DE SERGIPE 

Como Utilizar o Jogo: 
a) Selecionar as turmas onde o jogo será aplicado. 

Sugestão: Inicialmente uma turma de cada série. 
b) Falar, resumidamente, sobre a Aids (transmissão e prevenção); o 

próprio jogo traz as informações. 
c) Formar grupos de dois alunos e distribuir apenas um jogo para 

cada dupla. 
d) Orientar sobre o recorte e colagem dos dados (levar tesouras e 
colas). 
e) Orientar sobre as regras do jogo (o próprio jogo traz). 
f) Definir o número de partidas que serão disputadas pelas duplas. 
g) O aluno considerado ganhador ficará com o Jogo. O professor 

poderá premiar o ganhador de outras formas. 

IMPORTANTE
Estimular os estudantes para que utilizem o Jogo com os amigos. 

PREVENÇÃO DA AIDS NAS EMPRESAS DE SERGIPE 

Sugestões para utilização do Jogo Informativo nos locais de trabalho: 
a) Formar grupos de dois trabalhadores e distribuir apenas um 

Jogo para cada dupla. 
b) Utilizar o Jogo nas SIPATS, promovendo torneios entre os 

trabalhadores, e caso possível, havendo entrega de um prêmio para 
o campeão
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c) Utilizar o Jogo nos intervalos após a refeição, no restaurante da 
empresa ou em outro local mais adequado. 

d) Utilizar o Agente Multiplicador da empresa, e/ou membro da 
SIPAT, para a divulgação do Jogo entre os trabalhadores. 

e) 0 Jogo Informativo Sobre a Aids deve ser mantido na própria 
empresa, para que seja reutilizada por outros trabalhadores. 

f) É  importante estimular um debate entre os trabalhadores sobre 
as informações contidas no Jogo. 

2 - MÚSICA DO HIV 

Letra: Almir Santana 

A "música do HIV" pode ser usada em palestras, debates e no final de 
eventos relacionados ao tema "Aids". É importante também a sua 
utilização nas escolas, sob forma de concursos musicais (o estudante 
que melhor se apresentar ganhará prêmios, por exemplo, camisinhas). 

Tá na 
hora Tá 
na hora 
Tá na hora de evitar 
Pelo sexo, pela droga 
A Aids se espalhar 

Transando com muita gente 
E a seringa leva e traz 
Passando pra muita 
gente A Aids já está 
demais 

H, H, HIV 
Ô Ô Ô
H, HIV  
Ô Ô Ô
H, H, HIV 
Ô Ô Ô

É  o vírus da Aids 
Que pra o homem se 
espalhou Tá na hora 
Tá na hora... 
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3 - SUGESTÕES PARA REFRÕES 

"Não há mais grupo de risco 
O risco agora é 
geral Seja homo ou 
hetero Sem 
camisinha é fatal" 

"Um, dois, três 
A Aids aqui não tem vez" 

"Um, dois, três, 
Quatro, cinco, mil 
Usando camisinha 
A Aids em mim não surgiu" 

"No carnaval de Sergipe 
Evite a promiscuidade 
Pule, cante e dance 
Mas não brinque com a Aids" 

"Se picar com a mesma agulha 
E transar 
descamisado
A Aids tá se 
espalhando Você será 
contaminado"

4 - SUGESTÕES PARA FAIXAS 

"Brinque o Carnaval, mas não brinque com a Aids." 
"Cuidado: a Aids não é fantasia!
use camisinha." 
" O  use de drogas pode transmitir a Aids. Previna-se." 
"Não há mais grupo de risco em relação a Aids. 
Previna-se, usando camisinha e também evitando as drogas." 
"Quando você troca de parceiros(a) sexual, sem usar camisinha, pode 
se contaminar pelo vírus da Aids." 
"Quem ama se cuida. Use camisinha e evite as drogas." 
"Não deixe a Aids participar de sua fantasia sexual. Use camisinha." 
"A presença de corrimentos e feridas nos órgãos sexuais, aumenta o 
risco de contrair o vírus da Aids." 
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5 - HORÓSCOPO DA PREVENÇÃO 

Áries (Carneiro) - Uma das suas características é ser
realista - leia e ouça tudo que puder sobre a AIDS. Lembre-
se que a melhor forma de prevenir a AIDS é a informação. 

Touro - A sua atração pelo sexo oposto é muito grande. 
Então saiba que o sexo seguro é a sua melhor defesa. Evite 
fluído corpóreos. Use camisinha. 

Gêmeos - Aproveite que você é um (a) excelente 
propagandista e incentive as pessoas a doar sangue. Doar 
sangue é 100% seguro. Os bancos de sangue oficiais estão 
totalmente preparados para evitar a contaminação do 
doador.

Câncer - (Caranguejo) - Aproveite o seu bom humor e deixe 
de ser sempre um poço de segredos, espalhe para todo 
mundo que muitos jovens reservam o sexo para o 
casamento ou para um relacionamento estável. 

Leão - 0 mais corajoso(a) do grupo é muito fiel as 
amizades. Use suas virtudes e aconselhe os amigos e outras 
pessoas a só utilizarem seringas e agulhas descartáveis ou 
esterilizadas. 

Virgem - Faça uso da mania de limpeza. Quando for usar 
qualquer material perfuro-cortante verifique antes se ele já 
foi esterilizado. Se houver alguma dúvida não pense duas 
vezes, esterilize de novo. 

Libra - Não fique indeciso(a). Na hora de comprar a 
camisinha prefira as lubrificadas, mas - se a sua indecisão 
persistir na hora de escolher - não tenha dúvidas. Compre 
as que possuem o logotipo do Inmetro. 

Escorpião - Uma de suas características é fazer tudo que 
quer. Nas situações de risco, use o seu poder de persuasão 
e só faça sexo com camisinha. Não se envolva em sexo 
desprotegido.

Sagitário - As vezes você esquece as chaves do carro, o 
casaco, etc. Lembre-se: as seringas contaminadas têm sido 
uma das principais causas do aumento nas estatísticas da 
Aids. Use somente material descartável ou esterilizado. 

Capricórnio - Aproveite que você é um amante da disciplina 
e exija sangue controlado quando você, um familiar ou 
amigo necessitar de transfusão de sangue. 
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Aquário - Amante da liberdade. Se for preciso use a liberdade e 
não tenha medo de usar camisinha nas relações sexuais, evite o 
contato com secreção vaginal, esperma ou sangue. Estes fluídos 
podem estar contaminados com o vírus da Aids. 

Peixes - Você adora ajudar os doentes - use o seu instinto e seja 
solidário. A solidariedade tem sido o melhor remédio para os 
doentes da Aids. A mão amiga, os votos de esperanças, o carinho 
e, principalmente, a compreensão tem sido de grande ajuda aos 
doentes de Aids. 

6 - A INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL: JOVENS ORIENTANDO 
JOVENS

As pessoas tendem a se comportar do mesmo modo que seus 
colegas. A influência dos jovens uns sobre os outros é chamada 
muitas vezes de pressão do grupo. A intervenção objetiva usar esta 
influência de um modo positivo, promovendo normas, atitudes e 
comportamento que reduzam o risco da gravidez indesejada e das 
infecções. 

Os jovens precisam de prática, além de informação, para 
poderem tomar decisões importantes sobre a atividade sexual ou para 
negociarem sexo mais seguro. É mais fácil para eles treinarem as 
maneiras de agir com outros jovens que já possuem a prática. 

Os jovens podem achar que não correm risco de contrair a 
infecção pelo HIV. Os colegas podem ajudá-los a perceberem que 
também correm risco. 

Os jovens precisam ter autoconfiança para poderem resistir ás 
pressões do grupo e adotarem comportamento mais seguro como, por 
exemplo, adiar a prática do sexo. Os colegas podem ajudar as pessoas 
a refletirem sobre seus valores e as consequências de suas decisões, e 
a sentir-se bem com as escolhas feitas. 

TREINANDO IDÉIAS 
. Dramatizações ou estórias podem ser usadas para desenvolver 

atitudes de simpatia em relação às pessoas com o HIV. 
. Estórias, quadrinhos, cartazes e figuras podem ser usados para 

discutir o HIV e a Aids ou o desenvolvimento sexual e emocional de 
jovens de ambos os sexos. 

. Os participantes podem sugerir e discutir afirmações diversas sobre a 
Aids, ou sobre os jovens e o desenvolvimento sexual, e decidir se são 
verdadeiras ou falsas. 
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. Os participantes podem criar dramatizações em duplas, sobre como 
responder à pressão e negociar o sexo seguro. Todos devem praticar os 
dois papeis, de modo que não sejam sempre as moças que respondam 
à pressão dos rapazes. 

7. ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA 
a) Antes da Palestra 

- Preparar-se, revendo e organizando o roteiro para a palestra.; 
- Atualizar as informações; 
- Relacionar e providenciar os equipamentos (reprojetor, projetor de 

slides, vídeo, televisão  
etc.) e materiais 
(folhetos, cartazes, 
textos) necessários; 

- Escolher o local, data e 
horário; 

- Divulgar a palestra; 
- Preparar o local: caso 

utilize o projetor de 
slides, existe a 
necessidade de uma 
sala escura; caso a 
público seja numeroso 
é necessário a utilização 
de som (microfone, 
amplificador e caixas 
de som). 
- É importante saber qual o público-alvo da palestra. 
- Preparar, pelo menos duas dinâmicas de grupo para utilizar 

durante  
a palestra. 

b) Durante a Palestra 
- Informar aos participantes como será feita a apresentação;  
- Não ter receio de não saber responder alguma pergunta. Em caso 
de dúvida, ligar posteriormente, para o DISQUE AIDS 160 ou 
224-8565 R-249. 
- Falar claro, devagar e num tom de voz que seja ouvido por 
todos; - Usar palavras conhecidas; 
- Evitar perder o contato com a classe: "Passear" o olhar; 
- Certificar-se que todos estejam tendo uma boa visão dos 
recursos apresentados; 
- Não dispersar, procure orientar-se pelos objetivos da palestra; 
- Não perder a calma por causa de sorrisos e cochichos da 

platéia;
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- Dar atenção a todos; 
- Observar horário; 
- Distribuir folhetos cartazes, quando houver. 
- Solicite apoio para que as pessoas multipliquem as 

informações na sua comunidade ou no seu local de 
trabalho;

- A linguagem utilizada deve ser adequada ao 
público-alvo; - Sugerimos: 

Aplicar duas dinâmicas de grupo mais adequadas para uma 
palestra e/ou utilizar dramatizações com a participação de pessoas 
que estão na sala de palestra. 

UM EXEMPLO DE ROTEIRO PARA PARA A PALESTRA: 

- 0 que e AIDS? 
- 0 que o HIV e quais 
os líquidos orgânicos 
que apresentam maior 
carga viral (maior 
quantidade de vírus) 
- As formas de 
transmissão do HIV? 
- Como o HIV não se 
transmite? 
- 0 que significa o teste 

para diagnóstico da infecção pelo HIV e onde a realizado? 
- A diferença entre pessoa portadora do Vírus HIV e com AIDS 
propriamente dita. 
- Sinais e Sintomas mais comuns na AIDS e nas outras Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
- Formas de Prevenção da AIDS e DSTs 
- Abordar citando casos práticos, de atitudes preconceituosas e as 
ações de solidariedade. 
- Utilizar uma dinâmica sobre sexo seguro (uso da camisinha) 
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ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

O fato da infecção pelo HIV e AIDS ter sido detectada 
inicialmente em determinadas pessoas ou grupos sociais, concorreu 
para a estigmatização e a discriminação das pessoas soropositivas e/ou 
doentes. As principais manifestações resultantes da discriminação e 
preconceitos são: profissionais de Saúde que rejeitam o atendimento; 
Empresários que demitem funcionários e a própria sociedade que nem 
sempre e solidária. 

Consideramos, portanto, de grande importância que as 
pessoas também estejam informadas com relação aos aspectos éticos 
legais e os direitos trabalhistas e previdenciários. 

NORMAS ÉTICAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
PARA 0 TATO DE PESSOAS COM HIV/AIDS 

RESOLUÇÃO N° 1.359/92 

Art. 1º- O atendimento profissional a pacientes portadores do 
vírus da imunodeficiência humana é um imperativo moral da profissão 
médica, e nenhum médico pode recusá-lo. 

§ 1 - Tal imperativo é extensivo às instituições assistenciais de 
qualquer natureza, pública ou privada. 

§ 2º - O atendimento a qualquer paciente, independente de sua 
patologia, deverá ser efetuado de acordo com as normas de 
biossegurança pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da 
Saúde, razão pela qual não se poderá alegar desconhecimento ou falta 
de condições técnicas para esta recusa de prestação de assistência. 

§ 3º - As instituições deverão propiciar ao médico e demais 
membros da equipe de saúde condições dignas para o exercício da pro-
fissão, o que envolve, entre outros fatores, recursos para a sua 
proteção contra a infecção, com base nos conhecimentos científicos 
disponíveis a respeito. 

§ 4º - É de responsabilidade do Diretor Técnico da instituição a 
garantia das condições de atendimento. 

Art. 2º - O sigilo profissional deve ser rigorosamente respeitado 
em relação aos pacientes com Aids; isso se aplica inclusive aos casos 
em que o paciente deseja que sua condição não seja revelada sequer 
aos familiares, persistindo a proibição de quebra de sigilo mesmo após a 
morte do paciente. 
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Parágrafo Único - Será permitida a quebra de sigilo quando 
houver autorização expressa do paciente, ou por dever legal (ex.: 
notificação às autoridades sanitárias e preenchimento de atestado de 
ób i to )  ou por justa causa (proteção à vida de terceiros: comunicantes 
sexuais ou membros de grupos de uso de drogas endovenosas, quando 
o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação quanto à 
sua condição de infectado). 

Art. 3º - O médico que presta seus serviços a empresa está 
proibido de revelar o diagnóstico de funcionários ou candidato a 
emprego, inclusive ao empregador e à secção de pessoal da empresa, 
cabendo-lhe informar, exclusivamente, quanto à capacidade ou não de 
exercer determinada função. 

Art. 4º - É veda a realização compulsória de sorologia para 
HIV em especial como condição necessária a internamento hospitalar, 
pré-operatório, ou exames pré-admissionais ou periódicos e, ainda, em 
estabelecimentos prisionais. 

PORTARIAS MINISTERIAIS 

Os Ministérios da Saúde e da Educação expediram a Portaria 
Interministerial n° 769, de 29/05/92, recomendando, dentre outros 
procedimentos, "a não exigência de teste sorológico prévio à 
admissão de alunos, contratação e manutenção do emprego de 
professores e funcionários por parte de estabelecimentos de ensino". 
No mesmo sentido, a Portaria Ministerial (Saúde, Trabalho e 
Administração) n° 869, de 11/08/ 92, "proibiu no âmbito do serviço 
público federal a exigência de teste para detecção do vírus de 
imunodeficiência adquirida tanto nos exames pré-admissionais 
quanto nos exames periódicos de saúde", justificando a norma com os 
seguintes argumentos:. 

 a sorologia positiva para o vírus HIV, em si, não acarreta prejuízo da 
capacidade laborativa de aptidão física e mental para o trabalho; . 

. o convívio social e profissional com portadores do vírus não configuram 
situações de risco; 

. as medidas para o controle da infecção são a correta informação e os 
procedimentos preventivos pertinentes; 

. a solidariedade e o combate à discriminação são a fórmula de que a 
sociedade dispõe para minimizar o sofrimento dos portadores do HIV e 
das pessoas com Aids; 

. o manejo dos casos de Aids deve ser conduzido segundo os preceitos 
da ética e do sigilo; 

. as pesquisas relativas ao HIV vem apresentando surpreendentes resul-
tados, em curto espaço de tempo, no sentido de melhorar a qualidade 
de vida dos indivíduos infectados e doentes. 
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ASPECTOS PENAIS 

 Crime de abandono 

A pessoa com HIV/AIDS, como qualquer outro doente, não pode ser 
aban-donada por aqueles que têm o dever de guarda e assistência, que 
tanto podem ser seus familiares como o médico responsável pelo 
tratamento, sob pena de estarem incursos no artigo 133 do CP 
(abandono de incapaz - abandonar pessoa que está sob seu cuidado, 
guarda, vigilância ou auto-ridade e, por qualquer motivo, incapaz de 
defender-se dos riscos do aban-dono). 

Crime de maus-tratos 

Neste caso, o indivíduo é vítima de maus tratos, estando o responsável 
pelo paciente incurso no artigo 136 (maus-tratos - expor a perigo a 
vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância). 

Crime de violação de sigilo 

É certo que, por causa do estigma que ainda hoje acompanha a Aids a 
revelação da condição de soropositivo para o HIV pode trazer sérios 
danos morais, econômicos e profissionais para uma pessoa que tem 
sua privacidade violada. 
Nosso Código Penal (CP), em seu artigo 154 (violação de segredo profis-
sional), protege esse direito quando considera crime a revelação, sem 
justa causa, de segredo de que se tem ciência em razão da função. 

Crime de omissão de socorro 

A recusa em receber e tratar uma pessoa, bem como não socorrê-Ia 
quando esta corre risco de vida, é considerada crime de omissão de 
socorro previsto no artigo 135 do CP (omissão de socorro - deixar de 
prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à
criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 
desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, 
o socorro da autoridade pública). Se da recusa resulta morte a pena 
aplicada é triplicada. 
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Charlatanismo

Nossa legislação penal prevê, em seu artigo 283, que é crime inculcar 
ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Sabemos que toda 
doença incurável traz à tona esse tipo de crime, sendo comum a 
divulgação de "curas da Aids" sem nenhum embasamento científico, 
quer seja por médico ou por pessoa leiga ou mesmo os meios de 
comunicação social. 

Curandeirismo

Prática o crime de curandeirismo alguém que, não sendo médico, faz 
diagnóstico ou prescreve, misturando ou aplicando habitualmente 
qualquer substância usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. 
pena para tal crime é de seis meses a dois anos de detenção. 
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DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS 
Perguntas e Respostas elaboradas pelo GRUPO PELA VIDA/RJ. 

(Conquistas: MIRIAM VENTURA DA SILVA) 

Posso ser obrigado a fazer teste para 
saber se sou ou não portador do vírus 
HIV?

Não. Ninguém pode ser obrigado a 
fazer o teste. O teste deve ter sempre o 
consentimento da pessoa. Há, apenas, 
duas situações em que você está obrigado 
por lei a realizar o teste: quando for doar 
sangue ou doar órgãos e esperma. Nestes 
casos, o profissional de saúde o alertará 
antes de colher o material. 

O que posso fazer se exigirem que faça o 
teste anti-HIV para ser admitido no 
emprego?

Não se pode exigir o teste, seja para 
a admissão, seja para permanecer no 
emprego. Entretanto, este é um grande 
problema, pois caso você não o faça será 
excluído da seleção. O caminho correto é
denunciar o fato ao Conselho Regional de 
Medicina e à Delegacia Regional do 
Trabalho, para que os referidos órgãos 
tomem as providências cabíveis. Caso seja 
emprego público, há possibilidade de 
entrar com um mandado de segurança para 
garantir a classificação. Neste caso, procure 
um advogado. 

Se eu me submeter ao teste anti-HIV 
espontaneamente e o resultado for 
positivo, a empresa pode não me 
aceitar?

Não. Esta atitude é proibida pelo 
artigo 7º, inciso XXXI, da Constituição 
Federal, que 
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diz: "São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem a 
melhoria de sua condição social: proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário 
e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência". Caso isto aconteça, 
procure um advogado que ele tomará as 
providências necessárias. A única possi-
bilidade de você não ser admitido e no caso 
de se encontrar com doenças que impeçam o 
exercício normal do trabalho. 

Se eu me submeter ao teste anti-HIV e a 
empresa vier a saber do seu resultado e 
me demitir, o que faço? 

Como já dissemos, tal atitude é 
proibida pelo artigo 7º, inciso XXXI, da 
Constituição Federal. O correto, neste caso, 
se você encontra-se doente, e a suspensão de 
seu contrato de trabalho e o 
encaminhamento à Previdência Social (INSS) 
para o recebimento do auxílio-doença 
enquanto permanecer a incapacidade, ou 
aposentadoria por invalidez, se for o caso. 
Vale lembrar que o médico do trabalho não 
pode revelar o resultado de seu teste para a 
direção da empresa. Assim, se esta 
revelação foi sem a sua autorização, 
também o médico, ou outro profissional de 
saúde responsável pela revelação, 
responderá judicialmente e no seu órgão de 
classe.
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Mas se eu não me encontrar doente, for 
somente soropositivo, a empresa pode 
me demitir? 

Entendemos que o artigo 7º da 
Constituição Federal e a Legislação 
Ordinária impedem a demissão arbitrária e 
garantem o emprego às pessoa com 
deficiência. Assim, o portador do vírus HIV 
só poderá ser demitido por "justa causa" 
quando cometer alguma infração grave, 
assim como qualquer outro trabalhador é
tratado na sua relação de emprego. 

O assunto ainda é polêmico nos 
tribunais. Portanto, se você for demitido, 
tendo como única razão para a demissão o 
fato de ser portador do vírus HIV, procure 
um advogado que este poderá pleitear sua 
reintegração no emprego através da Justiça. 

O meu empregador pode me demitir 
durante o período de benefício (auxílio-
doença) na Previdência Social? 

Não. Durante o período em que ue 
você estiver afastado do emprego pela 
Previdência Social, o seu contrato de 
trabalho fica suspenso. Assim, o seu 
empregador não pode demiti-lo. Entretanto, 
se isto acontecer, procure um advogado. 
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Quais os benefícios previdenciários a que 
tenho direito? 

Todo segurado tem direito a:
a) aposentadoria por invalidez, 

especial, por idade e por tempo de serviço; 
b) auxílio-doença e auxílio -

reclusão; 
c) salário-família, salário-

maternidade 
d) pecúlio e abonos. 
Vale lembrar que o artigo 203, 

inciso V, da Constituição Federal diz: "A 
assistência será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente da 
contribuição social, e tem por objetivos: a 
garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser 
a lei". 

Assim, existe a possibilidade de se 
requerer o benefício da renda mensal 
vitalícia, com base no artigo constitucional e 
na Lei 8.742, de 07.12.93. Com a lei ainda 
não foi regulamentada, ou seja, não dispõe 
mais especificamente sobre a questão, talvez 
você tenha dificuldade de obtê-lo junto ao 
INSS. Neste caso, procure um advogado que 
ele poderá pleitear judicialmente. 

Como eu posso me tornar segurado do 
INSS?

Você se torna segurado no caso de 
anotação na Carteira de Trabalho, ou de 
pagamento da primeira contribuição quando 
autônomo, hoje chamado facultativo. 
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Como eu posso me tornar um segurado 
facultativo, já que não consigo emprego 
com anotação em carteira ou não desejo 
ser empregado? 

Basta você levar o documento de 
identidade, um carnê de contribuição 
comprado em qualquer papelaria e fazer 
uma inscrição nos Postos de Benefício do 
INSS ou nas agendas dos Correios. A partir 
da primeira contribuição você será 
segurado. 

Mas não esqueça, o atraso por 
mais de 12 meses do pagamento de seu 
carnê implica em perda do direito. Se você 
não pode pagar por encontrar-se doente, 
dirija-se ao INSS que a assistente social o 
encaminhara para o auxílio-doença. 
Durante o benefício do auxílio-doença você 
não precisará pagar o carnê. 

Depois de quanto tempo de contribuição 
eu tenho direito a receber esses 
benefícios?

No caso de segurado que passe a 
sofrer algumas das doenças crônicas e/ou 
graves relacionadas pelo Ministério da 
Saúde e da Previdência Social, entre elas a 
Aids, após sua filiação, não dependerá de 
número de contribuições para ter direito a 
qualquer benefício (não há carência), isto é, 
caso você venha a descobrir que encontra-
se com Aids, após o primeiro pagamento da 
Previdência Social, e necessite do benefício, 
este lhe será concedido. 

Em caso de meu falecimento, quem 
poderá receber minha pensão ou outro 
benefício? 

Na Previdência, seus familiares 
e/ou companheiro(a) são chamados 
dependentes.
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Assim, caso você venha a falecer, o INSS 
pagará ao seu dependente a pensão por 
morte e auxílio funeral. Atenção, abaixo 
relacionamos, na ordem, quem são os seus 
dependentes.

OBSERVAÇÃO: Se existir 
dependente da primeira classe, conforme a 
ordem abaixo apresentada, este exclui os 
dependentes das demais classes. Não 
havendo dependentes da primeira classe, 
automatizamente são seus dependentes as 
pessoas da segunda classe e assim 
sucessivamente.

1ª classe: seu marido ou sua 
mulher, companheiro ou companheira 
(desde que registrado como dependente ou 
cuja união ultrapasse o período de cinco 
anos), filhos de qualquer condição desde 
que menores de 21 anos ou inválidos de 
qualquer idade. 

2ª classe: seus pais. 
3ªclasse: irmãos de qualquer 

condição, que vivam sob sua dependência 
econômica, desde que menores de 21 anos 
ou inválidos de qualquer idade. 

4ª classe: pessoas que você declare 
como dependentes no INSS, desde que 
menores de 21 anos ou maiores de 60 anos 
ou inválidos de qualquer idade. 

Sendo minha relação homossexual, 
posso incluir como dependente no INSS 
o meu companheiro(a)? 

Não. A Previdência Social não 
reconhece a relação estável entre pessoas do 
mesmo sexo. Contudo, se seu 
companheiro(a) for acometido de qualquer 
tipo de invalidez para o trabalho e viva sob 
sua dependência, você poderá instituí-lo(a) 
como seu dependente, na 4ª classe. 
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Só um exame positivo para HIV me dá o 
direito a me aposentar ou ficar sob 
auxílio-doença? 

Não, tão somente um exame 
positivo não lhe da direito ao recebimento. 
Você deverá estar sem condições físicas ou 
psicológicas de exercer o trabalho. 

Como consigo o auxílio-doença? 

Você deverá comparecer ao Posto da 
Previdência Social mais próximo de sua 
residência e marcar perícia médica. 
Importante: não esqueça de levar a Carteira 
de Trabalho ou os carnês de contribuição, 
bem como o exame de HIV com resultado 
positivo ou declaração do médico que o 
acompanha falando sobre o seu quadro 
clínico. 

O auxílio-doença só é dado ao 
segurado da Previdência Social que a perícia 
médica considerar incapaz por mais de 15 
dias consecutivos para exercer suas 
funções. O benefício tem a duração de seis 
meses, podendo ser renovado após nova 
perícia. 

O que é perícia médica? 

Perícia médica é o exame que o 
médico do INSS realiza no segurado para 
verificar se ele encontra-se incapacitado para 
o trabalho e quanto tempo ele necessita para 
se restabelecer, ou ainda, se o segurado não 
vai se restabelecer e, portanto, deve ser 
aposentado. 
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Se meu médico achar que devo me 
afastar do trabalho e o médico da perícia 
achar que não, como faço? 

Neste caso, você deve recorrer à 
Junta Médica do INSS com o atestado do 
médico que o acompanha. A Junta decidirá 
se você deve ou não ser afastado. Mas, se 
ainda assim a solução não for satisfatória, 
poderá procurar um advogado e recorrer à 
Justiça. 

Enquanto estou desempregado, eu 
também tenho direito aos benefícios 
previdenciários (auxílio-doença, pensão 
etc)?

Sim, até 12 (doze) meses após sua 
demissão você ainda é segurado da 
Previdência e, portanto, tem todos os direitos 
ao recebimento do benefício. 

Mas se você contribuiu para a 
Previdência por mais de 10 (dez) anos, este 
prazo de 12 (doze) meses será estendido 
para 24 (vinte e quatro) meses. E, ainda, se 
você não conseguir emprego no período de 
12 (doze) meses, procure o órgãos próprio 
do Ministério do Trabalho que ele registrará 
na sua carteira e você terá direito a ser 
segurado da Previdência por mais 12 (doze) 
meses, mesmo sem contribuir. 
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E se eu for autônomo, e deixar de pagar 
meu carnê do INSS, eu também tenho 
direito ao benefício? 

Neste caso, você terá direito a até 6 
(seis) meses de atraso no pagamento de seu 
carnê, e passado este período não será 
mais segurado da Previdência. 

Mas se eu me encontrava preso ou 
internado, sem possibilidade de pagar 
meu carnê ou de arrumar um emprego, 
como fico? 

Caso você tenha sido preso (detido 
ou recluso) independentemente do tempo 
de sua pena, terá direito aos benefícios ate 
12 (doze) meses após o livramento. 

Se você encontrava-se internado 
sem recebimento do auxílio-doença e o 
motivo da internação for doença que lhe 
imponha isolamento obrigatório, ate 12 
(doze) meses após a sua saída do hospital 
continuará como segurado da Previdência. 

ATENÇÃO: Em todos esses casos, 
procure o Posto do INSS mais próximo de 
sua casa levando consigo a Carteira de 
Trabalho ou os carnês de pagamento para 
Previdência, identidade, CPF e comprovante 
de residência. A assistente social do Posto o 
auxiliará na solução do seu problema. 
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Eu posso levantar o meu Fundo de 
Garantia e o PIS/PASEP? Como devo 
fazer? 

O portador de vírus HIV ou doente 
de Aids pode requerer o saque de sua conta 
de FGTS e PIS/PASEP, independentemente 
de rescisão de contrato de trabalho ou outro 
motivo qualquer, bastando o médico de uma 
instituição pública atestar sua condição de 
portador do vírus HIV. 0 PIS/PASEP deve 
ser requerido no banco onde o depósito era 
efetuado, após o recebimento do FGTS. Em 
anexo, segue um exemplo do requerimento e 
dos documentos necessários para o 
levantamento, que deverão ser 
encaminhados a Caixa Econômica Federal, 
Gerência de FGTS e PIS/ PASEP, de sua 
cidade. 



36

BIBLIOGRAFIA

- Direitos das Pessoas vivendo com HIV e AIDS - GRUPO PELA VIDA; 
- Conquistas - Assessoria e Orientação Jurídica - GRUPO PELA VIDA/RJ; 
- Experiências que funcionam - PNDS/AIDS/M.S. 
- Boletim - Ação Anti-Aids - ABIA 
- Educação sobre AIDS - Population Reports - BEMFAM/RJ; 
- Prevenindo uma Crise - BEMFAM/RJ; 
- Manual para Educadores Comunitários em AIDS - GAPA/BA
- Manual de Educacion para Prevencion de SIDA - M.S. do Chile; 
- Campanhas de Prevenção a AIDS - Briefing - PNDS/AIDS/M.S. 



GAPA
GRUPO DE APOIO A PREVENÇÃO À AIDS 

DO ESTADO DE SERGIPE 

Rua Espírito Santo, 85 - B. Siqueira Campos - Tel. (079) 224-1414 - C. Postal 684 
CEP 49075-240 - Aracaju - SE 




	O HIV E A AIDS: DESAFIOS GLOBAIS PARA A SOCIEDADE
	FATORES DE RISCO
	PROGRAMAS DE PREVENÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL
	COMPORTAMENTO SAUDÁVEIS: O QUE FAZ AS PESSOAS MUDAREM?
	ACONSELHAMENTO: APOIO PARA UM COMPORTAMENTO MAIS SEGURO
	INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE ANTI-HIV
	MENSAGENS PREVENTIVAS UTILIZADAS NAS CAMPANHAS
	SUGESTÕES PARA CAMPANHA ANTI-AIDS NOS MUNICÍPIOS
	1º DE DEZEMBRO - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS
	IDÉIAS CRIATIVAS PARA AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO
	ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS
	ASPECTOS PENAIS
	DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS
	BIBLIOGRAFIA

