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resposta brasileira à Aids tem sido motivo de dis-

cussões, debates e publicações científicas em

revistas especializadas, bem como objeto de

cobertura através dos meios de comunicação.

E isso se tem dado não apenas em nível naci-

onal, mas também internacional. E, de modo inédito para os

temas relativos à saúde, o debate tem atingido os mais di-

versos segmentos da sociedade. Entretanto, na grande mai-

oria das vezes, a difusão da informação e o debate da resposta

brasileira se dá focalizando quase que exclusivamente os

aspectos relativos à atenção à saúde das pessoas vivendo

com HIV/Aids e mais especificamente ao acesso ao

tratamento com anti-retrovirais, omitindo-se ou, às

vezes, não dando a devida relevância à resposta

brasileira no que concerne a outras áreas como a

de direitos humanos, as ações de promoção da

saúde e intervenções voltadas à prevenção.

Também, em muitas situações, tem-se ne-

gligenciado todo um elenco de atividades que se

antecederam e possibilitaram resultados bem-su-

cedidos na rede pública. Longe de querer

minimizar ou considerar como menos importan-

te a oferta universal de assistência médica e de

anti-retrovirais em particular, mas também por

representar o reconhecimento, na prática, dos

direitos de cidadania estabelecidos na Constituição.

Por outro lado, freqüentemente tem sido relegado a

um segundo plano ou mesmo omitido todo o processo his-

tórico que gerou a base cientifica e operacional que tem

dado sustentabilidade às ações de saúde pública na área de

Aids. Estas sempre foram pautadas, de modo exemplar e

raro na saúde publica brasileira, por uma continuidade na

implementação das diretrizes gerais traçadas, bem como no

permanente aprimoramento, tendo em vistas as mudanças

do perfil da epidemia e os avanços científicos na área.

A parceria entre a sociedade civil e o Estado, nesse

campo, tem gerado experiências inigualáveis, servido de

referência para vários países do mundo e proclamado como

exemplo de intervenção bem-sucedida, por organismos in-

ternacionais, notadamente o Unaids. Vale ressaltar ainda que

não apenas nas ações desenvolvidas, as ONGs têm se des-
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tacado, mas também na parceria com o Estado na formula-

ção de políticas, estratégias e normas técnicas. Nesse con-

texto, soma-se a comunidade científica, que imensa

contribuição tem trazido ao aperfeiçoamento das normas

técnicas, nos mais diversos campos.

O programa brasileiro, desde os anos 80 e mais no-

tadamente na década de 90, estabeleceu comissões, câma-

ras técnicas e instâncias de gestão participativa e controle

social, instâncias fundamentais na formulação de políticas,

monitoramento das ações e controle social da utilização

dos recursos públicos. Neste contexto, não poderia deixar

de registrar o relevante papel da Comissão Nacio-

nal de Aids, de caráter consultivo e local perma-

nente de debate científico, além de atuar como

instrumento de suporte político, pelo seu caráter

representativo e multissetorial.

A resposta brasileira pode ainda ser carac-

terizada por seu componente político, no que

concerne à decisão de governo na sua implantação

e na garantia dos recursos financeiros necessários

para sua manutenção e aprimoramento. E essa

decisão política, no que concerne a garantia de

recursos financeiros, se manteve mesmo duran-

te as crises financeiras.

Também nessa área a Fundação Oswal-

do Cruz exerce papel inquestionável na garantia de insu-

mos básicos, notadamente na produção de anti-retrovirais.

Esses esforços conjuntos ampliaram e consolidaram o re-

conhecimento internacional do Brasil como referência na

área de Aids. Antes de concluir, seria omisso e injusto se

deixasse de fazer referência à personagem régia de todo

esse processo, Lair Guerra. Lair esteve presente desde os

primeiros passos para a conformação da política nacional,

com competência e compromisso, de modo incansável,

trabalhando diuturnamente para construir essa realidade.

Com a honra de ter trabalhado sob sua diretriz, meu cari-

nho e eterno reconhecimento.

Pedro Chequer é representante do Programa das Nações
Unidas para HIV/Aids (Unaids) na Federação Russa.

Versão integral do artigo em www.fiocruz.br/ccs

Pedro Chequer




