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Parte deste material foi elaborada com base nas seguintes cartilhas: 
 

Cartilha Direitos e obrigações legais na hepatite C. Grupo Otimismo de Apoio a Portadores de 

Hepatite C (Rio de Janeiro - RJ) e a FAÇA - Fundação Açoriana para o Controle da AIDS (Florianópolis 
- SC). Disponível em: http://hepato.com/p_leis_direitos/001_direitos_port.php 

 

IBDD – Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2009). Cartilha IBDD dos direitos 

da pessoa com deficiência / [pesquisa e texto IBDD]. 2.ed. [rev. e atualizada]. Rio de Janeiro: IBDD. 

Disponível em: <www.ibdd.org.br/arquivos/cartilha-ibdd.pdf>. 

 
IMAGENS:  http://ccbela.wordpress.com/2012/07/22/bonecos-brancos-modelos/ 
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http://hepato.com/p_leis_direitos/001_direitos_port.php
http://ccbela.wordpress.com/2012/07/22/bonecos-brancos-modelos/


DIREITOS E BENEFÍCIOS 

Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

O auxílio-doença é o benefício a que tem direito o segurado que, após 

cumprir a carência, quando for o caso, ficar incapaz para o trabalho (mesmo 

que temporariamente), por doença ou acidente, por mais de 15 dias 

consecutivos. 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não exige tempo de 

carência (número de contribuições mínimas) para a concessão de alguns 

benefícios para portadores de hepatopatia grave. 

Mas para ter direito a esses benefícios, o segurado, além de inscrito na 

Previdência Social, deve manter a qualidade de segurado. Ela varia de 

acordo com o número de contribuições previdenciárias pagas, conforme 

determina a Lei nº 8.213/91. Quando o trabalhador perde essa qualidade, as 

contribuições anteriores só são consideradas para concessão do auxílio-

doença se, após nova filiação à Previdência Social, houver pelo menos mais 

quatro contribuições que atinjam o total de 12.  

OBSERVAÇÃO: 

O fato de portar o vírus da hepatite C não gera 

incapacidade para o trabalho, portanto, não é 

devido o benefício previdenciário. Caso o 

paciente seja acometido por alguma doença 

oportunista ou pelo agravamento do dano 

hepático, ou ainda se, por culpa dos 

medicamentos, apresentar sérios efeitos 

colaterais que impeçam sua atividade de 

trabalho, terá direito ao auxílio-doença ou até à 

aposentadoria por invalidez caso for 

considerado incapaz de forma permanente para 

o trabalho. 

  

Para quem necessita de cuidados integrais (24 horas por dia), pode-se 

solicitar 25% a mais no valor da aposentadoria.  

OBS: DEFENSORIA PÚBLICA / ADVOGADO 

PARTICULAR  

Caso o medicamento não seja fornecido pela Rede 

Pública, o paciente poderá recorrer ao Poder Judiciário 

por meio de uma ação judicial. Quando há uma 

determinação judicial, o fornecimento do medicamento 

é ininterrupto, contínuo e por tempo indeterminado, 

conforme a prescrição do profissional médico. Para o 

processo é imprescindível a apresentação do laudo e 

receituário médico (público ou particular). 

Para ingressar com uma ação judicial basta procurar a Defensoria Pública / 

Promotoria de Justiça de sua cidade ou um advogado particular. Maiores 

informações através do telefone  129 ou através do site 

http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/ 

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD é o instrumento legal que viabiliza o 

encaminhamento de pacientes portadores de doenças não tratáveis em seu 

município/estado de origem a outros municípios/estados que realizem o 

tratamento necessário.  

Esse auxílio inclui transporte (aéreo, terrestre ou fluvial), estada e ajuda de 

custo para alimentação nos tratamentos que precisam ser feitos em cidades 

distantes 50 km do local de origem do paciente. Interessados devem procurar 

mais informações junto as Secretarias Municipais de Saúde de seu 

município, porque cada Estado tem um procedimento para a concessão do 

benefício. Quanto aos deslocamentos INTERMUNICIPAIS, cabe ao 

respectivo gestor municipal de saúde oferecer meios para o deslocamento 

dos seus munícipes.  

Os Direitos e Benefícios listados neste folder podem ser concedidos não 

somente pelo fato do sujeito ser portador do vírus da Hepatite C, mas 

em virtude de outros fatores associados como socioeconômicos, 

previdenciários, entre outros. 

Para maiores informações sobre os seus direitos e 
benefícios procure o Serviço Social do Ambulatório de 

Gastroenterologia. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/


Aqueles que não têm como comprovar renda precisam comparecer aos locais 

estabelecidos pelas Secretarias de Assistência Social dos municípios e 

Distrito Federal ou órgãos semelhantes e solicitar a Carteira do Idoso através 

da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais. 

SAÚDE 

Assistência farmacêutica 

Medicamento de dispensação 
excepcional: Os medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica são 

indicados para o tratamento de doenças crônicas 

e/ou raras, em nível ambulatorial, dispensados em 

farmácias especializadas. 

Tendo em vista as características das doenças e do 

custo dos medicamentos atendidos, seguem critérios específicos definidos 

nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. 

Local de Cadastro e Retirada de Medicamentos no Município do Rio de 

Janeiro: 

 

RIOFARMES – Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais 

Rua Julio do Carmo nº 175 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - Seg a Sex - 8:00 

às 17:00h. 

Metrô Praça XI - saída Marquês de Sapucaí. 

Tel: (21) 2333-3896 / 2333-3998 / 2332-8568 / 2332-8569 

 

PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR :  

O “Aqui tem farmácia popular” fornece gratuitamente medicamentos para 

diabetes e hipertensão. Disponibilizam também medicamentos com um custo 

reduzido para dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, 

glaucoma, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Basta levar o CPF 

e a receita médica a uma farmácia da rede privada que contenha a frase: 

“Aqui tem farmácia popular”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Isenção de Imposto de Renda: 

Os portadores de hepatopatia grave são isentos 

de Imposto de Renda sobre os proventos de 

aposentadoria, pensão ou reforma (outros 

rendimentos não são isentos), incluindo a 

complementação recebida de entidade privada e 

pensão alimentícia. 

Obs. nos casos de hepatopatia grave somente 

serão isentos os rendimentos auferidos a partir de 

2005. 

 

Como requerer: 

O aposentado ou pensionista do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 

deve comprovar a existência da doença ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), por meio da apresentação de atestados médicos, exames e 

laudos. Para isso, deve procurar a agência da Previdência Social responsável 

pela concessão de seu benefício, preencher um requerimento e fornecer os 

documentos necessários. Se a enfermidade for comprovada pelo perito 

médico do INSS, o próprio instituto não realizará o desconto do Imposto de 

Renda. Caso o pedido seja negado, o segurado pode recorrer contra a decisão 

na Junta de Recursos do INSS. 

O site www.receita.fazenda.gov.br explica o passo a passo para cada 

situação específica. 

 

 

Caso você seja portador da hepatite C, é importante 
que passe a pagar o INSS, ainda que como 
autônomo, para no futuro poder ter direito ao auxílio-
doença se for acometido por alguma doença 
oportunista ou pelo agravamento do dano hepático e 
ficar incapacitado para o trabalho. Para isso, você 
deve pagar como autônomo, tornando-se, assim, 
segurado da Previdência Social. 

Para mais informações é só ligar 135 



BPC – Benefício de Prestação Continuada  

O BPC é a garantia de um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência, 

de qualquer idade, com incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho, e aos idosos a partir de 65 anos.  

A renda familiar por pessoa deve ser igual ou inferior a ¼ do salário mínimo. 

A deficiência será comprovada por meio de perícia do INSS.  

Como requerer: Para requerer o BPC, a pessoa idosa ou com deficiência 

deve agendar o atendimento na Agência do INSS mais próxima de sua 

residência pelo telefone 135 da Central de Atendimento da Previdência 

Social (ligação gratuita) ou pela internet (www.previdenciasocial.gov.br). 

PBF – Programa Bolsa Família 

O PBF é um programa de transferência direta de renda que beneficia 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. As 

famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda per capita de até 

R$ 70,00 por mês. As famílias pobres são aquelas que têm a renda per capita 

entre R$ 70,01 e R$ 140,00 por mês e que tenham em sua composição 

gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. 

Como requerer: Na cidade do Rio de Janeiro, em cada bairro, há um 

CRAS, onde funciona o setor responsável pelo cadastramento do PBF. 

Mais informações no site do órgão: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smds 

 

 

TRANSPORTE 
RIO CARD ESPECIAL (MUNICIPAL)  

Esse passe oferece gratuidade nos ônibus convencionais de duas portas sem 

ar-condicionado e nos microônibus urbanos sem ar condicionado da Cidade 

do Rio de Janeiro. Terão direito do beneficio, moradores do Município do 

Rio de Janeiro, portadores de deficiência ou doença crônica, com renda 

familiar mensal inferior a 3 salários mínimos. 

Como requerer: Realizar cadastro no CADUNICO, que deve ser realizado 

em qualquer CRAS no Município do Rio de Janeiro. 

Após esse cadastro, comparecer a uma unidade de Atenção Primária de 

Saúde (Clínica da Família ou Centro Municipal de Saúde),  de posse do NIS, 

Identidade, CPF e comprovante de Residência e laudo médico, onde será 

realizado o cadastro.  

VALE SOCIAL (INTERMUNICIPAL)  

Este passe oferece gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal 

de passageiros (rodoviário ou aquaviário) no Rio de Janeiro.  

Os beneficiados são pessoas com deficiência, pessoas com doença crônica de 

natureza física ou mental que exijam tratamento continuado, cuja interrupção 

possa acarretar risco de vida. 

Quem tem direito a acompanhante: Menor de idade e pessoa com doença 

crônica, de natureza física ou mental, de acordo com laudo médico que 

especifique a necessidade de acompanhante. 

Como requerer: Dirija-se à Fundação Leão XIII ou Secretaria de 

Assistência Social do seu município de  residência de posse do Laudo 

médico preenchido e os documentos exigidos. 

PASSE INTERESTADUAL – CARTEIRA DO IDOSO – SMAS 

O que é a Carteira do Idoso?  

A Carteira do Idoso é um instrumento de acesso à 

garantia da gratuidade de vagas e desconto de 50% 

(cinquenta por cento), no mínimo, do valor das 

passagens interestaduais para idosos cuja idade 

seja igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com 

renda individual igual ou inferior a 2 (dois) 

salários mínimos, sem meios de comprovação de 

renda, mediante a inserção no Cadastro Único. 

Como requerer: Os idosos que têm como comprovar renda não necessitam 

da Carteira do Idoso para ter acesso às passagens interestaduais gratuitas ou 

o desconto no valor. Basta apresentar o comprovante de renda e o 

documento de identidade no momento em que forem adquirir o bilhete de 

passagem. 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/web/smds

