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JUSTIFICATIVA

Estima-se que na atualidade existam 107 mil pessoas contaminadas
pelo vírus HIV no país. Dessas, 22% seriam usuárias de drogas. Segundo o
infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas, a contaminação pelo vírus
HIV dentro desse grupo cresceu consideravelmente, nos últimos anos.

O Deputado Estadual Paulo Teixeira apresentou o projeto de lei n°
353/96 à Assembléia Legislativa, que foi aprovado em 14 de agosto de 1997 e
sancionado pelo Governador Mario Covas, na forma da Lei 9758/97, em 17/09/97.

Referido projeto autorizou a Secretaria de Estado da Saúde a distribuir
seringas descartáveis aos usuários de drogas endovenosas, com a finalidade de
reduzir a transmissão do vírus HIV, por via sangüínea.

Os programas de troca de seringa começam no Brasil com dez anos de
atraso. Em países da Europa e na Austrália, os programas reduziram para menos
de 10% a contaminação pelo vírus da Aids por meio de seringas.

Na Austrália, onde a distribuição de seringas é realizada desde 1985, o
índice de contaminação nunca ultrapassou 2%. A cidade de Edimburgo, na
Escócia, reduziu o índice de contaminação entre consumidores de drogas de 40
para 5%, após a adoção da distribuição de seringas.

Em entrevista ao jornal "O Estado de São Paulo", o médico Jamal
Suleiman afirmou que a distribuição de seringas aos consumidores de drogas pode
trazer grandes resultados epidemiológicos. "É um resultado em cascata", afirmou o
médico. "Protegendo o consumidor de drogas, pode ser reduzida a incidência de
contaminação em mulheres e em crianças".

O médico lembra outro aspecto. "Trata-se de uma população bastante
refratária a serviços de saúde", definiu. A distribuição de seringas pode ajudar esses
pacientes a perder o receio a esses serviços. Com o contato mais estreito com
agentes de saúde, será possível, até mesmo, ajudá-los a combater o vício.

O professor de infectologia da Universidade de São Paulo David Uip
acredita que a distribuição somente pode dar bons resultados se vier
acompanhada de um programa educativo muito bem preparado. "Acho que o ideal é
proteger o consumidor e, simultaneamente, dar recursos para que ele abandone o vicio",
afirmou em entrevista ao mesmo jornal.

O Município de Santos foi o primeiro no país a tentar implantar o
Programa. Por duas vezes, a cidade tentou colocar em prática a idéia de trocar
seringas de portadores contaminados.

Através do presente projeto de lei, objetiva-se que a cidade de São
Paulo possa dispor de iniciativa similar, uma vez que a capital é a cidade com
maior número de casos no Estado. Ao propor que o Programa Municipal de
Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis desenvolva
ações de prevenção à transmissão do vírus da AIDS dirigidas a usuários de drogas
endovenosas, espera-se que após a aprovação deste projeto de lei, a cidade
possa trabalhar na direção de ser saudável e solidária.




