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Clínica Evandro Cha-
gas (Ipec), uma das uni-
dades técnico-científi-

cas da Fiocruz, entrou no circuito
da mídia internacional. Vários jor-
nalistas estrangeiros vêm especial-
mente ao Brasil para produzir re-
portagens especiais sobre a manei-
ra como os brasileiros tratam, com
ótimos resultados, a Aids. O exce-
lente conceito teve um eficiente "ga-
roto propaganda" na Conferência
de Aids em Barcelona, quando o
ex-presidente dos Estados Unidos
Bill Clinton pediu informações so-
bre o Programa de Aids do Minis-
tério da Saúde e indicou o tratamen-
to para outros países.

Jornalistas especializados afir-
mam que o comprometimento do
governo brasileiro ao distribuir os
medicamentos, sem qualquer tipo de
ônus ou exigência, foi fundamental
para mudar o perfil da doença.

 Mas o que esses profissionais
descobrem nas suas entrevistas é
que, desde 1999, o Ipec tornou-se
Centro de Referência em Ensaios
Clínicos em HIV/Aids. "Esses ensai-
os clínicos representam uma rara

oportunidade de acesso a drogas,
inclusive as não comercializadas,
necessárias à manutenção da saú-
de, principalmente dos pacientes
que sofreram falhas no tratamento",
afirma Beatriz Grinsztejn, médica res-
ponsável pelo Centro de Referência
em Ensaios Clínicos em HIV/Aids e,
junto com o médico José Henrique
Pilotto, pelo Centro de Referência em
Transferência Vertical do HIV.

"Em 1995 já se caracterizava a
mudança do perfil da epidemia de
Aids, com o avanço de casos na
população feminina e o conseqüen-
te aumento do número em crianças,
associados à transmissão perinatal
do HIV. Devido a esta nova reali-
dade, passou-se à definição de con-
dutas para assistência", explica
Beatriz. Quatrocentas mulheres são
atendidas por uma equipe multipro-
fissional e um dos principais estu-
dos conduzidos nesta linha é a in-
fecção HIV/HPV, em parceria com
o Instituto Fernandes Figueira (IFF).

Desde 2000, o Ipec, em coo-
peração com outras unidades da
Fiocruz, como o IOC e o Cict, inte-
gra a rede internacional HPTN (HIV
Prevention Trials Network), a mais

importante para estudos em Preven-
ção do HIV/Aids.

Este ano, o Centro de Referên-
cia em Ensaios Clínicos em HIV/
Aids do Ipec passou a ser uma uni-
dade do AACTG (Adult Aids Clini-
cal Trials Group), um grupo alta-
mente qualificado de instituições
americanas que desenvolvem e con-
duzem ensaios clínicos há vários
anos. Os estudos desenvolvidos
pelo AACTG geraram conhecimen-
tos para definição de importantes
condutas para o tratamento da in-
fecção pelo HIV e suas manifesta-
ções. Esta é a primeira iniciativa in-
ternacional do grupo.

E não é só isso: o grupo ori-
entado por Beatriz treina, há cinco
anos, um contingente de profissio-
nais de saúde, em cursos realiza-
dos na Fiocruz, em colaboração com
a World Aids Foundation, a Johns
Hopkins University, o Ministério da
Saúde e a Coordenação de DST/
Aids do Rio de Janeiro.
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