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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 

 

 

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 

 

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 – 2645-7464 

e-mail: marciagiorgi@aacphiv.org.br 

 

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.  
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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. 

 

Atividades e projetos desenvolvidos no ano de 2015 e 2016 

 Promover a qualidade de vida das crianças infectadas pelo HIV e suas famílias; 

 Promover a qualidade do atendimento médico às crianças expostas ao HIV. 

 Fornecer leite para substituição do leite materno; 

 Fornecer cestas básicas; 
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 Fornecer medicamentos, providenciar exames laboratoriais e subsidiar tratamentos não 

disponíveis na rede pública; 

 Subsidiar cursos universitários e profissionalizantes. 

 

As atividades foram realizadas com recurso proveniente dos eventos cientificos, bienais, realizados em 

anos anteriores denominados Encontro Nacional sobre AIDS Pediátrica e Simpósio Internacional Sobre 

AIDS Pediátrica. 

Os eventos, realizados a cada dois anos, trazem de 10 a 12 cientistas de destaque em pesquisas no 

campo da Aids Pediátrica para apresentar e discutir seus mais recentes achados. Dessa maneira, 

profissionais brasileiros têm a oportunidade de atualizar seus conhecimentos e discutir suas idéias com 

os maiores expoentes do cenário internacional. 

A Associação fez parceria com Ministério da Saúde por meio da Organização Panamericana de Saúde, 

com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo por meio do Centro de Referencia e Treinamento 

DST/AIDS, com laboratórios farmaceuticos de medicamentos antirretrovirais  e também com 

colaboradores  particulares. 

 

Atividades e projetos desenvolvidos no ano de 2017 

 

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.  
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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 adolescents 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 

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 
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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. 

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. 
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Vinte e seis 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 28 já atendidos 6 desistiram, uma jovem porque estava grávida, outra porque tinha um emprego 

com um horário incompatível com o curso escolhido, e 4 deles não apresentavam motivos. 

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

análise dos casos de quem interrompeu os estudos. 

 

Razão Social: Associação de Auxílio à Criança e Adolescente Portador de HIV 

CNPJ Nº 60.531.316/0001-31 
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BALANÇO PATRIMONIAL 2015 a 2017 
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