
Transcrições entrevistas com informantes-chave Brasil 

Entrevista realizada em Brasília, com a Técnica Superior da UNAIDS Brasil, Dra. Maeve, no dia 24 

de Abril, nas instalações da UNAIDS Brasil. 

Entrevistada (E): (...) você vai ver que elas vão ter um intervalo em torno delas, elas vão ter um 

intervalo de confiança, né. 

Questionador (Q): Sim. 

E: Elas tem uma margem de erro. Então quando você fala de .3 ou .4 você não necessariamente 

está falando de diferenças. Aonde você tem uma grande diferença? Se você olha que prevalência 

é... lembrar de uma, é, não sei (pausa) Moçambique tá em que, em torno de 12, 10? Não sei, se 

você pegar um país da áfrica subsariana onde você tem uma prevalência em torno de 10, 12 por 

cento, isso nunca é meio, né, essa diferença é gritante. De meio pra 10 

Q: Pois é, pois é. 
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E: Então mesmo com erros em torno dela, você sabe que elas não são diferentes. Assim Como o 

brasil, se você olha para a população de homens que fazem sexo com homens, ela tá em 10, 12 

dependendo de como você corrige o erro. 

Q: A incidência. 

E: Não, a prevalência. 

Q: Não, a  aprevalêmcia mesmo. Já é 10 por cento da população (...). 

E: Então, o que que é prevalência?  É você pega... 

 

Q: Prevalêcia é o número de casos acumulados, desde a altura do diagnóstico, em um período de 

tempo 

E: ...você vai pegar todo mundo que vive com HIV dividido pela população. 

Q: Exatamente. 

E: Então tá, então você vai ter aí, no caso de homens que fazem sexo com homens em torno de 10, 

12 por cento, dependendo de como você mexe com os dados. É muito diferente da população em 

geral, que é em torno de meio porcento. 

Q: Pois, é, pois é. 

E: então, isso sim. Mas agora quando você vai comparar o que .4 contra .5  .6  1.3, pra um 



epidemiologista isso não é diferente. 

Q: Humm, então prum epidemiologista... 

E: Para um epidemiologista ou um estatistico, né. Cê partiu de uma premissa de diferença que ela 

não existe.  

Q: Então não justifica a diferença. 

E: Então a outra coisa é você fazer realmente essas projeções de 10 anos, que é interessante. 

Q: Sim. 

E: Pro Brasil, tem estabilidade a prevalêcia, mesmo que ela seja .4 ou .6.. 

Q: Ok 

E: Porque tá tudo dentro do intervalo. 

Q: Então (...) quando eu vejo os boletins epidemiológicos, né, daquela década que sempre 

apontam na estima (estimativa?) se a prevalência é 0,6. Quando eu ascedo o programa nacional 

brasileiro esse ano, eles dizem, a prevalência estimada é 0,4. Não quer dizer que ela diminuiu 

nesse período, quer dizer que ela foi recalculada, que muito provavelmente já naquela época era 

0.4. 

E: Provavel. Agora o que que você tem. O UNaids vai colocar sempre colocar pra você um limite 

inferior e um limite superior, então quando a gente tá falando do número de pessoas vivendo... 

Q: Uhum, exatamente, a prevalência (...)... 

E: ...né? você vai ter, no brasil, né, no relatório de 2003, pelo menos, de 43 mil a 52 mil pessoas 

vivendo, e vai, recalcula então 2012 de 53 pra 66. 

Q: É, 530 mil para 660 mil. 

E: Milões. 43 milhões para 52 milhões de pessoas vivendo. 

Q: Ah, é mesmo, não são 520 mil? 

E: Não, isso em 2011. Em 2012 530 mil pra 660 mil 

Q: Entre esse intervalo. Pode ser que sejam 550 mil e ponto final. 

E: É, pode ser qualquer número entre 530 e 660 

Q: É qualquer número entre esse intervalo, Ok. 

E: Na realidade se você olhar o boletim do brasil de dois mil, do ano passado, de 2013 



Q: De 2013, que eu não consegui. 

E: Eles já estão falando de setecentos e... esqueci. Não, tá na internet. 

Q: Talvez 760 mil, não é? 

E: 760 mil. Então, assim, já tá fora, inclusive, do intervalo que UNaids coloca. 

Q: Em 2013, também, a senhora também dá dados do relatório de 2013. 

E: É, mas o 13 é referente a 12, entendeu? Então vai estar acima do que esse valor aqui. 

Q: Então a gente tem muitos constrangimentos nessa política pública. 

E: Não, eu acho que você tem que olhar número como tendência, e não como coisas absurdas. 

Q: Como fato, né (...) 

E: Não é assim, cê não vai poder dizer que..., entendeu, é mais uma estimativa, é mais ou menos. 

Agora essa estimativa ela é robusta pra esse, pro país que tem por exemplo epidemia como o 

brasi, concentrada e nanana... Isso vai mudar um pouquinho mas não vai mudar tanto. Ela não é 

comparável a, se você olhar uma epidemia como da áfrica subsariana. 

Q: Exatamente. 

E: Aí sim, você esta olhando cenários extremanete diferentes. 

Q: E aquela prevalência estimada no mundo, de 0,8 é essa a estimativa hoje também, no mundo. 

E: Essa é a mais comum, sabe, que cê junta um monte de gente. 

Q: É, e essa muito provavelmente se manteve em 0,8 no relatório de 2013. 

E: (...) no geral. Deixa eu dar uma oolhada 

Q: Na realidade qual foi meu constrangimento em buscar o relatório da (?) Unaids de 2013, 

porque eu tô buscando, to trabalhando com os dados dos países até 2012. Por isso quis buscar o 

relatório  (?) Unaids de 2012. 

E: Não, tá, tudo bem, não tem problema. Mas eles mudam. 

Q: É isso eu notei, todo ano, é as prevalências vão sempre mudando. 

E: É uma coisa que chamou a atenção é que você (...). 

E: Então você tem global. Ó o global continua 2008 a 2008 com intervalo de .7 pra .9 

Q: Ok. Então intervalo de confiança, então, talvez de 0.8 



E: É. Estimativa inferior e superior também é de intervalo de confiança. Mas issi continua a mesma 

coisa. E a tendência, a tendência da prevalência no mundo ainda a de aumentar. 

Q: Pois é, por que as pessoas estão a viver mais, né, com a doença. 

E: Tem mais tratamento, as pessoas morrem menos, diagnostica mais 

Q: Exatamente. 

E: Cê continua diagnosticando cada vez mais pessoas e elas vão morrendo menos. Então a 

tendência da prevalência é aumentar. 

Q: Na próxima década seria aumentar. 

E: isso que a gente queria sempre ter a estimativa da incidência, né. O número de novas infecções 

. 
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Q: (...) que dá melhores indicativos pra intervenção do estado, né, a incidência. (em) Que tipo de 

população eu devo intervir mais e melhor. 

E: Isso que daí cê tem uma medida de tempo real. 

Q: Exatamente. Este ano a maior parte das novas infecções são nesse tipo de população. Então eu 

percebo que o dado da incidência é útil, efetivo, pra política pública em sí, daquele ano e pro 

planeamento (planejamento?) de intervenções futuras 

E: Sim, mas incidência de HIV. Incidência de Aids, que é o que o Brasil reporta não ajuda muito, por 

que assim, você está dalando de Aids, então pessoas que (faz som indistinguível)... 

Q: Pessoas que já estão doentes. 

E: E agora com o tratamento, menos pessoas vão adoecer. Então, é, o indicador é diferente se 

você olhor o hiv, que são as novas infecções do vírus, e outra coisa é o adoecimento. O 

adoecimento tem outras... 

Q: Dinâmicas. 

E: Dinânimcas de acesso a serviços, acesso a tratamento, tempo que leva pra fazer o diagnóstico. 

Então cê tem outra, é uma outra questão. Então no brasil que a gente olha muito,  né o 

departamento (...?) no último boletim. Começou a reportar, é você quebrar a faixa da população 

de 15 a 24... 

Q: Ok, a população jovem 

E: Pega a população bem jovem com... com aids com assim, um indicativo do que está 

acontecendo. Mas a gente não tem uma estimativa dessas no Brasil. São pucos os países que tem 



essa estimativa de incidência do HIV. 

Q: Pois é, extamente isso. E eu lembro que o Brasil reporta muitas estimativas nos seu relatórios, 

nos seus boletins epidemiológicos, de incidências. A incidência na populapulação de jovens gays. 

E: Só de Aids. 

Q: Pois é. De prevalência é muito difícil, né? Quem faz isso é o (?) unaids 

E: Não, então o Brasil reporta a prevalênvia pra populaçãpo geral, (...) você tem duas, dois, 

maternidade pras mulheres e tem o estudo de conscritos que ajuda a dar aos homens que fazem a 

circuncisão, não sei se você conhece esse estudo de conscritos. Pras populaçãoes maus 

vulneráveis do brasil, é, as populações chave, ouviu um único estudo em 2009 com dez 

municípios.  

Q: Sim, que é o pcap(?). Prática de comportamentos de atitude. 

E: A pcap não tem marcador biógico. 

Q: Ah, ok. Você está falando mesmo de estudos de incidência, me desculpa. 

E: É, de, de prevalência. Então de prevalência de HIV pras populações chave aconteceu só em 2009 

com profissionais do sexo, viciados em dorgas, e homens que fazem sexo com homens em 10 

municípios em 2009. Ele vai ser repetido... agente está esperando que vai ser repetido agora em 

2014, talvez 15. Mas você não tem duas medidas do tempo, então você não consegue olha com 

que tá a tendência de prevalência do HIV nessas populações. Cê só tem um ponto no tempo. 

Q: Exatamente, eu não posso usar esse dado. E outra coisa é: em portugal não se faz isso. 

E: Isso que eu ví também. Portugal não tem estudos de populações específicas. A epidemia de 

portugal é mais, eu imagino que usuários de drogas tem um efeito grande. 

Q: Isso exatamente. O dado que eu peguei assim como eu não tenho como comparar os 

suportadores assintomáticos complexos relacionados com (...?), só pegar os casos de Aids, e o 

dado que eu tenho o mais significativa diferença, é na proporção de novos doentes de Aids 

toxicodependentes. Que no Brasil é estavel, ao longo desses 10 anos. Em Portugal caiu 

drásticamente, então os novos casos de Aids em tóxicodependentes em portugal passa... 

E: Não existia essa informação? 

Q: No boletim epidemiológico... 

E: Cê tá falando de drogas injetáveis, não né? 

Q: O d i (?). 

E: Não que, assim, o d i aqui no Brasil acabou, praticamente. Cê não tem mais transmissão entre 



os d i? 

Q: É quase irrisório. É estável, sempre foi na realidade pelo que eu... 

E: Não, era um número altíssimo na década de... 

Q: Não, o que eu notei em 2001 e um e... 

E: É porque praticamente não existe mais. 

Q: É e ficou estável, né. 

E: Mas está em níveis muito baixos. 

Q: Muito baixos, exatamente. 

E: A gente tem um crescimento é entre h e esse h (?). Então hoje a epidemia no Brasil ela é... ela tá 

concentrada na população de homens aue fazem sexo com homens, e ela tem um aumento, a 

tendência tem um aumento em função de homens que fazem sexo com homens. Na população 

masculina aumenta também. Então todos aqueles parâmetros que a gente tinha na década de 90 

(...) interiorização, tudo isso caiu. 

Q: Porque? Porque de fato as políticas públicas desse período foram ao encontro dessa demanda 

e começaram a intervir junto aos mais pobres, junto as mulheres, junto a população heterosexual? 

E: Então... 

Q: essa é uma hipótese... 

E: Pode colocar isso como uma hipótese... como vai ter pessoas que vão achar elementos pra... A 

minha impressão é que nunca foi. Provavelmente é errônea. 

Q: De fato o vírus nunca teve... 

E: (...) cê tem uma tendência de, o que a gente chama de interiorização. É claro, cê não vai 

conseguir, é, o que o Brasil tava chamando de interiorização era assim. Pelo menos um caso por 

município. Uma vez que você vai aumentando o número de casos, a tendência é você ter pelo 

menos um em cada município. Cê pinta o gráfico dessa forma, ele vai ficando (...) cada vez mais 

vermelho. 

Q: Foi essa  a maneira de como se expor e justificaram a interiorização. 

E: Que uma vez que, pessoas vão tendo relações homossexuais com outras, cê vai ter pelo menos 

uma pessoa em cada município. Mas ela continua sendo concentrada em São Paulo. 

Q: Onde concentra a população também. Essa que é a verdade. 

E: São as grandes capitais. 



Q: Eu tenho agora um grande problema, que é minha questão norteadora. É isso, são dois países 

que assinam metas legais, São dois países que tem grupos de interesses organizados. São dois 

países tem programas nacionais tipo acesso universal a medicamento, e que tem prevalências 

distintas. Só que na realidade não são distintas, são estáveis. 

E: Como que é a política em portugal. Pra quem eles dão anteretroviral (?) 

Q: A contagem é distinta. 200, só se começa o tratamento com 200, e aqui já a menos de 350. 

 E: Não. Então a OMS já fala em 350. Portugal tem 200? 

Q: Sim. Naquela altura que eu ví, em 2011, e os critérios... Por que agora, em 2012, há uma nova 

definição dos casos de Aids, da própria União Européia, que é onde o sterson gum (?) que é onde 

Portugal vai buscar e reportar isso. Que a partir de então a gente pode começar a diagnosticar e 

tratar, muito como no Brasil. Mas só a partir de agora. 

E: Então, mas por exemplo assim, em 2012, eles mudam de 350 pra 500. Não é 200 a mais de... 15 

anos hoje. 

Q: Será que eu ví os dados certos? (hehe) 

E: Daí 350 pra 500 e agora, acima de 500 também. O que mudou é que o Brasil assim como 

Estados Unidos, França, é, trata todo mundo. Entra na política de testar e tratar. 

Q: Sim. Isso eu noto. E notificar, né. 

E: A notificação no (...?). 

Q: A notificação fica obrigatória a partir de dezembro de 2013. 

E: Qua na realidade aqui não tem nem formulário, não tem uma estrutura de notificação. Então 

assim, existe a..., ela ainda não tá emplementada. Assim, o Brasil já tá..., no ano passado, 

retrazado mudou de 350 pra 500. De 200 a muito tempo. Inclusive definição de caso de Aids aqui 

no Brasil. 

Q: Isso eu vi, definição de caso de Aids a 350 a muito tempo no Brasil. 

E: E aí já é tratamento, pra 350. 

Q: Exatamente. Na realidade eu fiz isso, eu peguei o que cada estado, respeitando as diferenças  

nos critritérios de diagnóstico, notifica e depois reporta pelos boletins epidemiológicos. O que eu 

noto, por exemplo, entre 2001 e 2011. O numero de novos casos de Aids no Brasil é estável, mais 

ou menos estável e em Portugal vai diminuindo. Mas é aquilo que a gente falava: são casos de 

Aids. Né, não é prevalência, não é incidência, então, o que eu noto é que as pessoas são 

portadores assintomáticos e assim o ficam por muito mais tempo. 

E: E a definição de caso de Aids em portugal é a mesma? 



Q: Não é a mesma, os critérios são distintos. 

E: Então esses gráficos não estão comparando a mesma coisa? 

Q: Tão comparando os relatórios não tão comparando os mesmos critérios, essa que é a verdade. 

Eu peguei, eu respeitei os critérios diagnósticos brasileiros, os critérios diagnósticos portugueses e 

ví como eles vão descendo em Portugal, menos no Brasil. A descida é ascentuada em Portugal, dos 

novos casos de Aids, segundo os critérios portugueses, que são de orientação européia. Eu lembro 

que um dos meus primeiros constrangimentos foi esse, primeiro que o Brasil não faz notificação 

de portadores assintomáticos e segundo, os critérios de diagnosticação de Aids são distintos nos 

dois estados. E eu vou respeitar os critérios de diagnosticação de cada um dos estados. Vou olhar 

só os relatórios de vigilância epidemiológica. E hoje a grande diferença é essa, né. Como no Brasil, 

os casos de tóxico dependentes são muito pequenos, sempre foram e vão continuar a ser. Em 

Portugal a distinção é essa. Que cai radicalmente a proporção de udis. Porque deis do final da 

década de 90, umas primeiras coordenadoras da da luta contra a (...), que é o proporcional ao 

programa nacional, uma das primeiras metas dela é exatamente trabalhar com tóxico 

dependentes, ela vai a campo, e agora a gente nota que isso traz resultadso. O número de casos 

de Aids nessa população passa de 47 pra menos de 20 por cento, entre 2003 e 2011. Agora a 

categoria homem bi, eu falo em casos de Aids, né, homem bi sobe nos dois estados. Muito mais no 

Brasil, né, de 2009 a 2011. Casos de Aids. Não são novos diagnósticos. Que era o que eu queria 

muito, que muito comparar novos diagnósticos entre os dois países e perceber o que aconteceu, 

se foram de fato, o número de testes realizados que diminuiu ou o númerod e diagnósticos 

positivos que doiminuiu, isso que eu gostava de comparar. Mas eu não tenho esse dado em 

nenhum dos dois estados. Em Portugal eu tenho portadores assintomáticos, eles reportam desde 

1984. E aqui não, não fala nada disso. 

E: E nem vai falar por um tempo. Até implementar... 

Q: Se a legislação saiu agora, vão trabalhar como reportar isso, pra virar uma prática comum... vai 

demorar muito tempo. 

E: Mesmo pra Aids você tem que reportar todo mundo. Mas você sabe que só se reporta cerca de 

75 % dos casos. 

Q: Lí alguns artigos mencionando isso. Os constrangimentos nos atrasos da notificação e, assim, é 

óbvio, o mesmo período comparado em 2012, os boletins tem dados distintos, por causa desse 

atraso, de anos anteriores. E eu sinto que essa dificuldade ainda é maior em Portugal, né. Porque 

proporcionalmente falando, lá eles tem até 5 anos de atraso de notificação com frequencia. Aqui 

eu lembro que não falam tanto tempo. Falam dois ou três anos. Que que eu posso comparar entre 

Brasil e Portugal? 

E: Queria conversar com você sobre isso. Não me parece uma comparação muito tranquila. É 

aquilo que você falou, o que que você mantén estável aquilo que você altera pra poder fazer a 

comparação. Não consigo imaginar. Fora a língua, eu não... 



Q: Tem a língua, há muita coisa em comum, mas na realidade o que eu percebo é que tudo em 

comum, a diferença é, nos casos de tóxicodependentes nunca foi um problema brasileiro. 

E: Foi. Muito grande, mas já não é mais. Deixou de ser. Se você olhar os gráficos anteriores, tinha 

muito caso. Ele começa, deixa eu pegar.... Pegando a série histórica, não só os últimos dez anos. 

Q: É, nos últimos dez anos não é tanto problema, pois foi problema resolvido. 

E: Hoje o problema é na transmissão homo afetiva. 

Q: Isso é interessante, porque o Brasil distingue essas duas categorias de exposição, né, o 

homossexual e o bissexual, e Portugal, não, coloca tudo junto. E aí é hierarquizado. No Brasil é 

bacana. 

E: Mas tem hierarquia também.. 

Q: Sim, também, legal, mas apesar de hierarquizada ainda distingue a categoria de exposição 

como hétero ou homo, bi, tóxicodependente, e em Portugal não vi. 

E: Mesmo as projeções do unaids(?) (...), mas elas não tem uma tendência, Portugal e Brasil. Esse 

aqui é de 2009. A gente não tem um... Quando a gente entra na (...) entre Portugal e Brasil, data 

de 2009, e essa não tá atualizada ainda. Mas pra 2009, quando a gente olha as tendências, saem 

um bocado diferentes. (...) Mas cê só tem os parâmetros, que Brasil não reportava o número, cê só 

tinha noções, mesmo. 

Q: Isso é tão difícil. 

E: Essa é a informação que o Unaids dá, né. 

(...) 
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Q: E esses dados menores que 500, ou é 1 ou 499, né? É um grande constrangimento, esse tipo de 

dado... em portugal. 

E: Mas também, menos de 500 pra 10 milhões de pessoas. 

Q: Mas quanto menos de 500? Será uma morte, serão 49, ou serão próximas de 500...? 

E: E outra cisa é como você reporta, então assim, é outra história. As vezes a forma de você 

associar a morte com Aids, não é exatamente a mesma de outros países. Que é outra coisa que a 

unaids tenta corrigir. 

Q: Isso eu também notei, porque por exemplo, lá eles reportam complexos relacionados com o 

cida (?), e acompanham isso. As pessoas que morrem, tem o complexo relacionado com o cida (?). 



Não passa a ser diagnóstico de óbito de cida (?) só porque tinha tinha o crs (?) na ficha de óbito. E 

isso me dificulta comparações de situações. (...) Eu sou uito honesto consigo, eu vi muitos 

constrangimentos, muitas distinções... não conseguia comparar. Quando eu ví o relatório de 2012 

falei graças a deus agora eu tenho aonde pegar. 

E: E o 13 modifica isso. 

Q: A (...) acaba de quebrar minhas pernas. Uma expressão nossa, né. 

E: É possível você alterar sua... 

Q: Posso. Posso sempre alterar minha investigação. 

E: Que assim, não sei que interessse portugal teria de ajudar nisso, mas eu acho que as 

comparações regionais no Brasil são tão importantes. 

Q: A Unaids tem interesse em perceber isso nesse mesmo contexto ou não, tem o mesmo... 

prefere perceber, tipo dentro da América Latina e seus países, porque eu posso, dentro do ponto 

de vista das políticas públicas comparado aos estados, podem ser estados de uma mesma 

federação, (...).  Dois municípios, eu posso comparar. Só que qual o meu constrangimento, eu 

vivo lá, né. Eu um mês tô aqui, será que nesse um mês eu consigo comparar, eu vou passar uma 

semana no Rio de Janeiro, uma semana em Curitiba, e aproveitar essa semana pra comparar esses 

dois municípios. O que eles tem em comum e o que tem de diferente, pra poder compará-los. 

Outra coisa que eu pensei, é: poderia... é que eu tenho um capítulo inteiro escrito sobre as metas 

da ungas (?). A vossa apreciação sobre a evolução naquela década no relatório de 2012, né, as 

experiências bem sucedidas, as orientações no sentido disso, de tentar perceber incidência em 

funcão de prevalência, pra planear melhor as intervenções. Tudo isso eu fiz, eu queria perceber 

como esses dois países... em princípio eu queria perceber da unaids. O que a unaids faz com casos 

como esse em que o estado membro não reporta as informações solicitadas. Eu vejo que na 

página do Brasil que há os relatórios, relatório de progresso da ungas (?) de 2006/2009 e depois 

de (...) e disponibilizar para o cidadão comum. Portugal não. E aí quando eu vou para a página de 

Portugal na unaids também estão os dados incompletos, né. O que que eu faço? Não tenho muita 

coisa em que pegar. Eu pensei era de repente, (...) eu ia fazer dois estados membros respondem as 

metas da ungas (?), e podia fazer dois municípios tentaram implementar essas metas, ou não faz 

sentido. Porque quem tem que implementar é o estado na ação, né, e não os municípios. 

E: É... por que você tá querendo fazer isso. É onde você investigando mais cê pode trazer luz pra 

como que alguém vai fazer algo a respeito, pra não ficar só pra dissertação em sí. 

Q: Pois é, é o ideal. 

E: Quando a gente olha as diferenças regionais no Brasil ou de alguns municípios em particular, 

mas em alguns municípios que são considerados chave pra você olha essa questão, né. Cê tem que 

ter um critério epidemiológico pra isso. Então existe uma situação hoje, em Porto Alegre que é 

muito peculiar, e todo mundo tenta entender o que acontece em Porto Alegre. Então Porto Alegre 



tem um número de mortes, relacionadas a Aids muito grande, muito acima do patamar nacional. 

Cê tem uma prevalência de HIV acima do patamar nacional. Não é óbvio que lá é dirigido por hsh 

(?), cê ainda tenha talvez um remanescente de usuários de drogas e parceiros de usuários de 

drogas, na última década. Então assim, cê tem uma questão talvez entre da relação estado 

município e a estruturação do sistema de saúde. E assim, todo mundo é curioso de entender 

porque que em Porto Alegre essa coisa tão atípica pro Brasil. E aí cê tem os bons casos, né, esses 

que cê tá falando, Curitiba, que consegue eliminar a transmissão vertical, (...), então é outra lógica 

você pensar nos casos de sucesso, do que você tentar enteder as políticas que levam a esse 

sucesso. A questão de Curitiba, que nunca teve um programa específico pra transmissão vertical 

do HIV (...). 

Q: É, exatamente. Também envolve isso... 

E: Então o HIV é um, é exatamente. Então assim, cê tem uma questão duma atenção integral a 

mamãe/bebê, que provavelmente tá interferindo na transmissão, em não ter mais transmissão 

vertical. Mas também deve ter reduzido sífilis (...), mortalidade materna... 

Q: Eu ouvi falar que é um programa que será implantado no âmbito estadual, passa a ser um (...?) 

paranaense. E eu ouvi a um ano e meio que há um lobby pro governo federal fazer uma lei 

brasileira. 

E: Então, é uma experiência interessante, e de sucesso. (...) Então hoje a gente tem... aqui o 

próprio foco do unaids Brasil, né, que é a situação muito gritante de Porto Alegre, cê tem uma 

outra situação muito diferente que á a de Manaus. 

Q: Eu lembro que manaus é um sítio de excelência por isso, que era, já a uma década atrás, era um 

caso atípico em Manaus. 

E: Então, toda a região do Amazonas. Cê tem uma situação de acesso muito complicada. Cê tem a 

relação com a população indígena (...), é uma outra peculiariedade. Depende qual é o teu foco, 

situções de sucesso, situações que, é, não funcionaram... 

Q: Eu gostava muito de comparar Curitiba e Porto Alegre, porque se eu tenho sucesso num e 

insucesso no outro, cê vê o que aconteceu dentro de um período pra isso, né. Mais ou menos 

como eu faria com Brasil e Portugal, né. Sucesso e insicesso, e tentar perceber porque. 

E: Então, eu não consigo classificar nem Brasil nem Portugal como sucesso ou insucesso, não é tão 

óbvio. 
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E: No Brasil, vendo as diferenças regionais, em que você tem redução de casos no sudeste mas, sei 

lá, aumento no nordeste, cê fala, peraí, são realidades muito diferentes. 

Q: Eu lembro que isso já era uma preocupação do meu professor, que não entende nada de Aids. E 

o que você tem aqui reforça, afinal, eu tô fundamentado em uma questão que não é verdadeira, 



não é certo, não é fato. Tá sempre revista, e amanhã ou depois a gente pode rever de novo a 

prevalência (...). 

E: Mas assim, ela não vai mudar de .5 pra 10 por cento. Ela tá mudando dentro de um intervalo 

que é o aceitável pra quando você faz estimativas, das quais você não tem certeza. Você não 

consegue testar a população inteira, não dá pra fazer um censo em que se testa todo mundo. Isso 

não existe, então sempre vão ser parâmetros. E o importante é você, essa variação no parâmetro 

quando ela é tão pequena, você não entender ela como diferença, porque ela não é diferença. 

Q: Que pena. Que bom que eu estou conversando com uma epidemiologista, né. Senão eu ia tá 

avançando em um processo que não faz sentido depois. Eu tentava perceber como os dois estados 

vêem as metas da ungas (?), o que que fizeram pra cumprir, em função disso, da própria unaids, o 

que que a unaids faz com os estados membros (...), eu seu que é dar orientações ás metas que os 

estados devem buscar, né. (...) E solicitam-se documentos, relatórios, e que os estados muitas 

vezes não alimentam... 

E: É uma área que eu não... (...) eu tenho muita curiosidade de saber porque a Europa inteira tá 

em branco, no relatório de 2012. Os Estados Unidos começou a reportar, acho que até o último 

que fez o relatório ungas (?). Então, quais foram as pactuações pra países que antes não 

reportavam passarem a reportar e outros continuarem sem... Eu fiquei surpresa quando eu falei, 

vou dar uma olhada no relatório no caso de Portugal. 

Q: Não tem. Eu também... 

E: Mas ele existe, foi tirado do ar, ele nunca existiu? Eu não sei... 

Q: Eu lembro que os programs nacionais, tipo o plurianoaids (?), das metas, sempre citam, agora, 

o que eles fazem com a informação ao final do plano, plurianual eu não sei. Aí quando eu vou ao 

site eu vejo muita informação em branco. 

E: Agora, eu não sei por que é isso. Gostaria de conhecer, preciso perguntar se a (...) sabe. Você 

tem, assim, uma ausência enorme de informação pra Europa. Aogra os estimadores são só pra 

países de low e mid income. 
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Q: O que quer dizer isso? De low and mid... baixa e... 

E: É desenvolvimento. De renda baixa e média. Eu sei que eles monitoram os indicadores de países 

mais pobres. 

Q: Específicos, ok. O que não seria o caso dos países da Europa. Mas há outros que os europeus 

deviam inserir os dados e não fazem. Porque, né? 

E: Mas talvez não seja difícil de entender, eles devem explicar isso... 



(pausa) 

E: E como que funciona pra vocês, que por exemplo, cê tá gravando... como que você trabalha 

isso? 

Q: Eu vou transcrever a entrevista. E aí depois eu vou tentar buscar dentro da teoria dos grupos de 

interesse, o que os atores (?) que eu to entrevistando reforçãm ou não. 

E: E daí você reporto os atores como sendo quem? Por nominais, não nominais. 

Q: São, a unaids seria o ator que é responsável pela pressão internacional, eu pego dois grupos de 

interesse representados por duas instituições, que seriam uma em cada território, e tento 

perceber como o programa nacional lida com isso. Era essa minha idéia. 

E: Porque assim. Eu não conheço, como funcionária da unaids por que não comecei ainda na 

unaids. Se eu tivesse falando, cê tá conversando comigo como pessoa, não como instituição. Se eu 

tivesse falando em nome da instituição da qual eu venho, eu teria que ter um processo de, 

"clearence", de toda e qualquer informação passada. Então eu não sei, talvez as instituições 

exijam isso de você ou de quem esteja dando entrevista, né. Então, qualquer informação teria que 

ser aprovada, não aprovada no sentido de censura, mas de qualidade de informação. Então se 

você vai associar uma informação a uma instituição, a instituição tem um processo pelo qual ela 

garante aquela informação que saiu, ela saiu correta. Então esse é o processo de "clearence. Então 

mesmo no departamento de artes,  vocês podem não saber, mas se você conversar com um 

técnico, ele não tem autonomia de falar em nome do departamento. 

Q: Por isso que eu tentei, por exemplo, tentei conversar com a doutora Georgiana (?) mas nesse 

aspecto, tentando dar o ponto de vista da instituição, a unaids. E é o que eu pretendo fazer, por 

exemplo, com os atuais coordenadores do programa, o doutor Fábio Mesquita e o doutor Antônio 

Diniz. Por isso minha resistência quando eles intivam (?) os técnicos (...). E outra coisa, os grupos 

de interesse e programs nacionais são pessoas que os fazem. Qual é a relação dessa pessoa com 

aqueles grupos... E eu sinto que é muito caráter personificador, pelo menos eu lembro que no 

Brasil, na altura em que eu trabalhava eu via muito disso. Ah, eu tenho problema não com o pm eu 

tenho com o p do chefe (?), ah, é o chefe que não gosta de mim, e achar que o programa tá contra 

aquela... Eu sintia isso naquela altura. (...) Mas muito obrigado. Agora nossa conversa vai mesmo 

nesse sentido de eu voltar, e outro cuidado que é importante eu tomar é de transcrever minhas 

entrevistas antes de usá-las, encaminhar para os entrevistados, pedir para eles confirmarem. 

E: Por que assim, você tem isso... eu não posso falar em nome, eu não tenho autorização de falar 

em nome da minha instituição, e eu ainda não sou unaids. Então assim, meu contrato começa em 

maio. 
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Q: Perfeito, perfeito. 



E: Eu tô bem nesse meio do caminho. O que eu posso te ajudar é isso que eu fiz... 

Q: Em me orientar e a fazer sentido nas minhas intervenções. Agora eu acho isso muito curioso 

isso, tentar perceber as distinções em zonas específicas do Brasil, porque que são tão distintas 

quando as orientações são sempre as mesmas. 

E: Porque aí realmente são essas questões de mudanças das diferentes forças, eu acho. 

Q: É, né... 

E: as tendências... eu acho que as tensões do nível federal, estadual e municipal, eu acho assim, 

muito interessante, como isso reflete uma boa saúde pública ou não. 

Q: Estado, município... 

E: Então você vai ter essas diferenças, né... Rio de Janeiro, é sempre muito complicado... 

Q: São Paulo, também... 

E: Porto Alegre, é muito complicado, e aí cê tem assim: estados omissos, municípios muito ativos... 

Q: O plano de ação e metas, eu lembro que tinha sido uma grande discussão na altura de 

implementação, muitos municípios tinham resistência, e derrepente todos os municípios queriam, 

e muitos, pura e simplesmente fizeram as coisas meio que pra receber o incentivo e não 

colocaram.... 

E: Aí não consegue gastar, né... 

Q: É, exatamente. 

E: Tem cidades que não tem problema em gastar. São Paulo gasta. 

Q: Mas ainda hoje há cidades que tem dificuldade em gastar o plano? 

E: A maioria. 

Q: Olha só. 

E: O acúmulo de recursos do plano, é enorme. Inclusive eu acho que tem uma alteração recente 

da sbs (?) de tentar tirar, ah... não sei se conseguiram ou não. Mas o carimbo pra Aids (?) e que a 

vigilância pudesse usar isso pra qualquer coisa. 

Q: Pois, é, pois, é. Se as pessoas não estão a fazer. Mas há municipios que de fato, faziam, né? E 

cumpriam muito bem e que se tivessem mais recursos iam usar, empregar, bem. Eu acho que 

Curitiba, a minha altura, é um exemplo bem claro disso. Mas muito em função da sociedade civil, 

que orientava o investimento, e uma hipótese minha, os pans que não dão certo, é muito no 

sentido de, eu executivo querer investir naquilo que eu acho que é prioritário. 



E: Mas eles não tinha acesso, e agora eles tem. Precisava acompanhar um pouco essa mudança, 

mas teve muita mudança recente no... 

Q: No pampa (?)... Humm. 

E: Com recurso do pama, que tinha muito recurso acumulado. 

Q: Isso é mau. 

E: E a outra coisa que aconteceu muito foi a, no Brasil, foi a... a sociedade civil tá muito 

destruturada pra HIV e Aids. Então a (...) tá praticamente no chão. 

Q: Puxa, eu to insistindo em conversar com o doutor Richard (...?), que já não tá aí a muitos anos, 

que eu já soube direto por conversa. 

E: Então, assim, estão reduzindo bastante (...), o investimento internacional sumiu no Brasil, né. 

Naõ tem mais pra HIV e Aids. 

Q: É, eu lembro, que quando eu trabalhei nos médicos do mundo, a desculpa pra não intervir no 

Brasil é essa. Por que que a gente vai mandar dinheiro ou recursos pra lá, se há recursos no 

próprio país para. 

E: Cê tem umas outras situações mais graves. Não sei quais os motivos e os diferenciadores, né, 

mas essencialmente se tem pouco financiamento internacional, né. (...) E o recurso que vem de 

estado e do governo, ele tá mais restrito pra ser utilizado em função de todas as confusões que se 

teve com ongs, né. O congresso põe restrições hoje a utilização de recursos públicos por ongs 

que... 

Q: Por causa de desvio, de mau uso, nesse sentido. Então passou a ser... 

E: E aí ongs que são sérias sofreram com esse problema. 

Q: ...sofrem com isso também. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma pena. 

E: Cê tem uma desarticulação geral, né. 

Q: O que eu vejo é que muitos atores da Aids no Brasil, mudaram de temática. Passam agora a 

trabalhar direitos humanos, começam a trabalhar a educação, e o meu medo é, não será por isso, 

perderam o filão, ao invés de ter visto como uma missão era como um filão de mercado, 

extinguiu-se esse, vamos buscar outro. 

E: Se não é possível... você tem que sobreviver de alguma forma. 

Q: Hã... você nota isso, então. O movimento Aids no Brasil, que era extremamente organisado, 

forte... 

E: Enfraquecimento enorme. 
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Q: Eu podia tentar explicar isso. Se é mesmo filão, se é falta de recursos (...)... Muda o perfil do 

ovimento lgbt... não o movimento HIV/Aids... não, que engloga lgbt, tóxicodependentes, redução 

de danos, os profissionais do sexo, vários outros, que agora voltam a se segmentar, (...) em função 

de um problema comum, e derepente o problema não tá resolvido, e eles voltam a se segmentar. 

Ou há um discurso de potencial resolução do problema, e aí eu abdico disso como uma missão... 

São várias hipóteses, né... 

E: É... Tem várias outras também. Cê tem uma pressão, hoje, de um grupo envangélico 

fundamentalista no congresso que você tem que lutar contra... Então essa pressão se torne ainda 

maior. 

Q: (...) do movimento unaids (?),O papel da bancada evangélica nessa política pública ou em 

outras... 

E: Houve censuras, né. Em campanhas que você não via antes. 

Q: É, houve? 

E: Uhum. 

Q: Por exemplo? 

E: Então, cê tem um  material, é... de prevenção de homofobia nas escolas, que foi... (...) ele ia 

pra rua, ele inclusive era com parceria de algumas das agências (...), UNICEF, e foi... parou. Ele não 

foi distribuído nas escolas. 

Q: Foram intervenções da... 

E: Da presidência da república. 

Q: Ah, claro, que com o lobby dos evangélicos  acaba... 

E: Então essa é uma entrevista assim, até conversar com o pessoal do movimento, principalmente 

do movimento lgbt, dos quais foram as sanções que ocorreram pra campanhas. Esse é um outro... 

Q: Há um plano nacional né, de combate a homofobia. 

E: Tem. 

Q: É, masi aí eu fugia do tópico do HIV Aids, mas pronto. Minha idéia do HIV Aids era porque eu 

tava a alguns anos atrás muito confortável, e agora eu percebo que mudou tudo. 

E: Então, na verdade cê pode pensar, na questão de como o papel da sociedade civil, né, que eu 

acho que tem uma mudança... até comparar Portugal com Brasil, se você quiser, que você 

começou em portugal, né. Mas aqui, houve uma mudança enorme da década de 80, 80 e 2000. 



Muito diferente. Então essa é uma linha. Outra linha é você pensar no ponto de vista, de como é a 

tendência da epidemia em diferentes estados, regiões ou cidades, e tentar entender o motivo do 

sucesso ou de fracasso. E aí quando você fala em municípios você consegue pensar municípios que 

são efetivamentes um sucesso ou vitima de fracasso. 

Q: Que o próprio estado já reconhece como, né? Políticas bem sucedidas, políticas mal sucedidas. 

E: Então, hoje, você vai ter um departamento dizendo, assim, precisando de um plano de ações 

específicos pra alguns municípios que tem uma situação crítica, e utilizando outros como modelo 

pra descrever sucesso. Em Curitiba é um dos considerados como grande sucesso. 

Q: E os de insucesso são os de os comunidades como Manaus, Poa... 

E: Principalmente Porto Alegre. 

Q: Porto Alegre é curioso, na realidade. Triste e curioso. 

E: Não é curioso, na verdade é crítico você ter, é... eu tô tentando... eu tô sem o boletim aqui (...) 
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E: ... Eu recomendo que você abra, daí você olhe, e tem tabela por município... E daí você vai ver 

na realidade no sul, é muito gritante. Não é só Porto Alegre. Florianópolis também mais um pouco. 

E Curitiba pra alguns aspectos também não é tão... Então existe uma questão do sul, que é um 

pouco agravada. Mas mais ainda em Porto Alegre. Mas aí cê consegue ver diferenças bem 

importantes. Que cê tem as séries históricas, e você tem os municípios. E aí cê pode olha a 

questão de Aids que vai ter, mortalidade é marcante. Mortalidade é muito marcante. 

Q: Que é drásticamente em Porto Alegre... 

E: É Altíssimo assim, é muitas vezes maior, proporcionalmente ao número de pessoas que vivem 

lá, pra qualquer outro município do Brasil. Seguido de Florianópolis. 

Q: Nossa, agora eu tô preocupado, o que que eu vou fazer. Eu gostava muito de fazer isso. Porque 

eu lembro que a idéia de comparar Brasil e Portugal, (...) como se pudia replicar  as boas práticas 

em Portugal. O que eu ví no relatório eram casos de sucesso, né. Tantos novos casos, com as 

pessoas a viverem mais. Como a prevalência diminui? Quer dizer o que? Do ponto de vista 

demográfico, é a população aumenta muito mais, né, saudável, do que a doença em sí. Então é um 

caso de sucesso, em tese, né? Mas na prática não é. 

E: Não. 

Q: E é bem bacana, porque essa impressão é muito minha, sabe, de onde eu vim. Porque, quando 



eu converso sobre isso, na Europa, as pessoas dizem, olha, afinal acho que no final no Brasil não é 

assim, o Brasil é mau, o Brasil tá ruim, e eu vim muito com a visão da minha experiência, uma 

experiência que agora você até confirma.  

E: Mas foi bom. 

Q: A intervenção na década de 90...? 

E: (...) Na realidade agora a genta tá parado no tempo. Uma das coisas muito boas com o novo 

diretor entrando, o Fábio Mesquita, é que ele tem esse discurso muito claro, se você continuar 

fazendo a mesma coisa cê vai ter o mesmo resultado. Então vamos mudar algo de verdade. Então 

ele traz várias novidades para o Brasil, que a gente não via a uns anos, uma delas é o testar e 

tratar. 

Q: (...) Foi ele que se esforçou para. Isso é muito bom, eu não sabia disso. Eu espero estar com ele 

amanhã, então... 

(...) 

E: Então, isso aqui é Aids, de novo é Aids, né. Até a linha preta. 

Q: Até o final de 2012. 

E: No Brasil, é reto. 

Q: Uhum. 

E: Mas se cê olhar morte, sobe. 

Q: Então. A taxa de detecção por região e município no Brasil, mantém-se estável... 

E: E você tem uma subida no nordeste, e um leve declínio no sudeste. 

Q: O sul, oscilando sempre. 

E: É, o sul é complicado. 

(...) 

E: Isso aqui vai ser... mortalidade. Ó mortalidade como você tem. 

Q: No nordeste aumentando... 

E: No norte subindo. Cadê sul? 

Q: Pô, e pro sul até baixa global, mas a gente tem isso que a senhora me diz que em municípios 

isso não se reflete., quando eu olho por municípios. 

E: Agora o sudeste caindo, né. E o nordeste com a tendência de subir. 



Q: Até o aspecto do boletim, tá, tipo, diferente. Tá mais interessante. 

E: Mudou bastante. Tá bem melhor. 

Q: Eu lembro que os de 2000 lá eram tão confusos. 

(...) 

E: Aqui quando você quebra só pra 15 e 24. Então a subida no norte ta aí, e você vê uma subida no 

Brasil também. 

Q: Em todo o país entre os jovens. Mas também... 

E: O que é mais preocupante, né. 

Q: Porque, né? Já não há mais o discuros de "a Aids é uma coisa mortal", o jovem já não tem mais 

o cuidado que tinha... quando eu era jovem já tinha mdedo disso, hoje em dia o jovem não tem 

essa preocupação... mas são muitas hipóteses sosciológicas, sabe? Eu preciso ver uma hipótese 

mais da política pública. 

E: É, daí eu já não sei. 

(...) 

E: Os 20 municípios com mais de 50 mil habitantes. Então isso aqui é... taxa de detecção por 100 

mil habitantes de Aids, né? Cê olha Porto Alegre, tá vendo que é... 93.7. Cê vai ter no Brasil, (...) 

Ah, cê tem que estudar essa tabela. 

Q: Aham, onde tem Brasil.... 

(...) 

Ah, se você bater o olho no números, ó 48 até 22. 47 a 26. 58 a 30. Aí você pega o sul, o sul é 

enorme. 

Q: Alvorada! Municipiozinho... 

(...) 

E: O sul é mais alto que  o Brasil, de maneira geral. E Porto Alegre, é mais. 

Q: As três capitais não estão aqui, né? Porto Alegre. Florianópolis, Curitiba... não vejo. 

E: Esse título tá mal, deve ser os 20 municípios com maior taxa de infecção entre os 50 mil. 

Q: Eu também acho, entre os que tem 50 mil habitantes, e aí por isso não entre Curitiba. 

E: E aqui, você ó: 36... 



Q: Centro oeste... 

E: Cê tá vendo assim, eles são todos (...) 

Q: São todos no máximo perto de 50. Chega na região sul, é cento e tal, noventa e tal... 

E: É o dobro. E é Rio Grande do Sul, né? 

Q: Aham. 

E: Então cê tem uma situação... E no ano passado era mais ainda. 

Q: Aqui tem a ver com a segunda notificação. Daqui a 2 anos, em 2012... 

E: Acham que não. 

Q: Dizem que não. Eles acham que são muito eficiêntes nisso que por isso é muito alto, pode ser 

esse discurso? 
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E: É mais isso já foi, eles fizeram agora pra... eles estavam acompanhando os casos do... não sei se 

saiu nesse boletim,mas eles tavam acompanhando os casos do (...?), e mostrava que não era uma 

questão de notificação. Quando você compara os dados do (...?) com os do (...?), você consegue 

diagnosticar a subnotificação do (...?). E aí a subnotificação do (...?) na região sul, ela não era 

muito diferente dos outros lugares, então, não era uma quesão de notificação. É uma questão de 

problema mesmo. Tem problema e tem que ser olhado. 

E: (...) Talvez você leve prum lado exploratório. 

Q: Eu vou fazer isso. 

E: Quem vai te dar uma orientação incrível é o próprio Fábio, de que direção tomar. 

Q: Que bom, que bom. Muito obrigado. 

E: E aí cê fala com ele amanhã? 

Q: Isso, exatamente. (...). Vou mudar o meu perfil das entrevistas. Passam a ser exploratórias de 

novo, coisa que eu fiz, quase a dois ano em Portugal. 

E: E lá eles estavam te questionando no mesmo ponto? (...) Isso de tá escuntando de diferentes 

fontes, é isso? 

Q: Não, na realidade eles... foi no sentido de que eles acham também, que o Brasil tem melhores 

políticas porque entendem que o Brasil intervem mais cedo em casos de Aids. Mas eu acho que é 

mesmo só uma idéia. Acho que houve uma publicidade... começo a imaginar agora, que houve 

uma publicidade tão grande, assim, do sucesso no início da intervenção o Aids 1 e do Aids 2, que a 



gente ainda tem essa idéia de que as coisas continuam funcionando muito bem aqui. E quando eu 

converso com as pessoas lá, porque as minhas entrevistas exploratórias foram lá, porque em 

princípio eu queria apontar o que eles erraram, né, como ele falava, quando eu começo a dizer 

que eu vou comparar os dois países, eles abrem os olhos, aí quando eu reporto o relatório da 

unaids, eles falaram, então afinal, é possível. Masnão são necessariamente epidemiologistas, né? 

São de outras áreas do pensamento, tal economicista da saúde... 

E: Agora, cê tem esse número pra portugal? Pra saber como que se compara? 

Q: É aquilo que lhe falei. Eu tenho vosso relatório de 2012 que dizia isso. 

E: Cê tem os valores de 2001? 

Q: No relatório de 2012. 

E: Cê tem ele aí, não tem? 

Q: Tem. 

E: Qual que era a prevalência? 

Q: Em 2001, Portugal era 0,6. Em 2011 passa a 0,7. 

E: Cê tem o intervalo? 

Q: Não. O relatório deve ter apontado o intervalo. Acho que é mais 1 menos... 2 abaixo 2 acima, se 

não me engano. 

E: Então tá a mesma coisa. Os dois tão iguais. Os dois estão absolutamente estáveis. 

Q: Eu achava que era significativo esse 0,1 pontos, mas não são. Não só o mundo como os dois 

estados estão estáveis, até porque ambos assinaram (...), ambos tem grupos organizados, ambos 

tem acesso universal ao tratamento... Aqui o sistema... são totalmente similares. Eu pricisava de 

uma variável distinta. Aqui ela desaparece.... 

E: Então, o que o Brasil tem, são essas realidades diferentes. 

(...) 

 

 

 

 

 



Entrevista realizado por Everton Dalmann (E) ao Dr. Fábio Mesquita (FM), nas instalações do 

Departamento de HIV, aids e hepatites virais, do Ministério da Saúde, em Brasília, 25/04/2014, às 

09hs. 

(E): A minha idéia, pegar os dois sistemas mais semelhantes possíveis, com uma variável distinta. 

Nesse caso, ao olhar o relatório da unaids de 2012 pro período entre 2001 e 2011, a prevalência 

estimada na população adulta diminui no Brasil, aumenta em Portugal, e estabiliza no mundo. E a 

minha pergunta é assim, como é que dois países que em 2001 assinam as metas da (?) ungas, tem 

programas nacionais de apoio, acesso universal a medicamento e grupos de interesse 

institucionalizados, tem tendências distintas. Um aumenta e outro diminui. Então, do ponto das 

políticas públicas, eu queria perceber, a ênfase que eu gostava de dar na minha investigação é, 

como os programas nacionais de Portugal e Brasil percebem essa pressão internacional, as metas 

da (?) ungas, e como lidam com isso em relação a pressão dos grupos de interesse. E elegí duas 

instituições com perfil muito semelhante, que seria a bia e a abraço (?). A bia, porque na altura em 

que eu trabalhava aqui no Brasil, eu lembro que era muito forte e tinha intervenção nacional, o 

mesmo com abraço em Portugal. Eu também sei que, agora ontem eu tiva com uma colega da 

unaids, a senhora Maevi (?). Ela também mencionou pra mim que as dinâmicas mudaram  muito 

desde o final da década passada pro início dessa, que o movimento Aids aqui no Brasil se 

desarticulou bastante. Ela mencionou comigo que houve alguns constrangimentos do tipo de... da 

disponibilizações de recursos para as instituições, que não foram empregados de acordo. E eu já 

não tava no Brasil nessa altura. Então já vivo lá desde 2007. Por isso eu não... Eu saio daqui, tendo 

trabalhado no monitor Aids, em Curitiba, e saio daqui, meio que com a idéia da experiência que 

tive em Curitiba. E na conversa com a colega da unaids, ela mencionou. Ela falou olha, ao final de 

contas, no final da década a grande preocupação era, parece que estabilizou a epidemia. A gente 

não tem feito coisas muito distintas daquilo que a gente fez até então. E se não mudarmos a gente 

vai continuar no mesmo rumo. Hoje eu quero perceber isso. Eu acho que seria interessante 

perceber como o Brasil, que eu noto tem relatórios de progresso da unaids disponibilizados no 

site, coisa que o programa português não tem, lida com isso, né. Eu acho que há uma 

responsabilidade nossa muito maior perante as metas, essa é minha hipótese, do que houve com 

o programa  nacional português, que eu acho que se referecia nas metas e depois não reporta 

os... não monitora as ações, e não reporta à unaids. A colega comentou, por exemplo comigo, que 

quando ela vai buscar os dados de Portugal, nem todos são disponíveis, o governo Português não 

tem lançado todos. E em relação ao Brasil é diferente, tá sempre alimentando a base da unaids, de 

acordo com os dados que coleta. Outra questão que ela coloca pra mim, agora mais recente, que 

agora com o doutor Fábio a situação parece que muda muito. Porque um constrangimento que 

tive na elaboração do meu projeto é: a vigilância epidemiológica em Portugal, ela contabiliza 

desde antes do ano 2000, portadores assintomáticos, complexos relacionados com a Aids, e de 

Aids. Quando eu vou buscar os boletins epidemiológicos brasileiros, só tem casos de Aids. Então 

eu acabei comparando a vigilância epidemiológica dos dois países em relação aos casos de Aids. E 

noto, em relação a isso, uma tendência muito semelhante de estabilização da epidemia. Uma 

diferença gritante em relação aos tóxicodependentes, usuários de drogas injetáveis, que aqui é 

uma parcela muito insignificante, mantém desde 2001, mantém uma tendência estável e baixa. E 



em Portugal, essa tendência que era quase 60% dos caos dos casos de Aids, passa agora, em 2012, 

pra 11%. Então essa foi uma grande diferença que eu vi. Percebo também nos dois países um 

aumento da população homo e bissexual de casos de Aids dos últimos anos pra cá, documentados 

em relatórios da vigilância epidemiológica. Também percebo constrangimentos nos atrasos na 

notificação. Então esses dados, eu tenho que estar sempre reorganizando. O relatório 2013 

atualiza dados de 2012, 11, 10. No caso português as vezes até 6 ou 7 anos passados. É bem 

interessante, eles tem 1600 notificações, só que de 2012 são 800. As outras 800 são repartidas ao 

longo da última década. Então há alguns constrangimentos... eu sinto assim. Tenho impressão em 

relação a gestão dos dados, a disponibilização dos dados. O compromisso entre lá, a base e a 

unaids. Eu tinha impressão que no Brasil isso era mais organizado e era mais interessante, não sei 

se Dr Fábio corrobora com essa minha opinião, ou concorda que de fato as coisas tem que mudar, 

daquilo que foi a década de 2001, 2010. Sabe, gostaria de ouvir um bucadinho da opinião do 

senhor. 

 

5min38s 

 

(FM): Legal. Bom, são várias questões, assim, eu não consigo falar de Portugal (...) 

(E): Claro, claro. 

(FM): Não conheço com a profundidade que poderia ter pra comparação, mas dá pra falar 

bastante do Brasil. 

(E): Que eu vou fazer o mesmo lá, né. Vou falar com o Dr Antonio Diniz, que é o atual 

coordenador, pra ver qual foi a impressão dele em relação a década passada. 

(FM): Como você, eu saí do Brasil, saí até antes de você, saí em 2005, e voltei em julho do ano 

passado. 

(E): Olha... O senhor esteve...? 

(FM): Eu tive na OMS na Ásia durante 8 anos. E foi isso que, é... me dá uma tranquilidade muito 

grande de analisar a situação, porque eu tava fora... 

(E): Isso mesmo, um olhar de fora. Isso é bem interessante. 

(FM): E por isso, enfim, tem uma série de coisas que a gente tá adotando em termos das 

mudanças. Então vou falar de alguns tópicos que você mencionou, e daí a gente pode ver se tem 

mais alguma coisa. A gente teria mais ou menos uma hora pra fazer isso. Como eu te falei eu tô 

em dupla jornada... 

(E): Grato pela sua disponibilidade. 



(FM): (...) Então, é o seguinte. Primeiro vamos falar de dados. Eu cheguei aqui em julho do ano 

passado, e uma das coisas que eu já tinha acordado quando eu fui indicado pra ser o novo diretor 

do departamento, é... eu sou epidemiologista de formação, era uma revisão nos dados. E o meu 

chefe imediato, que é o secretário de vigilância e saúde, Jarbas Barbosa, também é um 

epidemiologista. E qualquer pessoa que tenha alguma noção de epidemiologia, fica muito 

angustiada, com a qualidade da informação brasileira. Então, o que que a gente fez? A gente 

resolveu, em vez da gente dar uma opinião sobre o assunto, a gente realizou um grupo de 

accessment. Que eu chamei, assim, informalmente, mais uma piada do que qualquer coisa, de 

auditoria externa na vigilância. E a gente chamou representantes da oms, o pessoal de epidêmio 

de lá, da unaids, do cdc de Atlanta, e mais um grupo de 3 pesquisadores brasileiros em 

epidemiologia que são independentes. Então montou-se um grupo independente. Porque assim, 

não nos envolvemos, a gente só apresentou tudo que tinha, e deixou eles avaliarem isso e fazerem 

sugestões. A primeira das mais óbvias sugestões que apareceu, é que é um absurdo, depois de 

tantos anos, a gente continuar notificando só a Aids. e a primeira medida que eles recomendam é 

que a gente passe a notificar HIV. Então a gente já tá implementando isso. Essa auditoria, esse 

accessment foi no ano passado, né, eu cheguei em julho, a gente teve tempo pra organizar, 

conseguir trazer a missão, ver as agendas das pessoas, e foi extremamente produtivo... 

(E): E já há um resultado, né? No último boletim, já mencionou isso... a partir de Dezembro... 

(FM): O boletim já vem com os resultados do accessment. (...). A gente coloca que vai notificar 

HIV, vai aprimorar nossa cascata... (...). Você tem trabalhado com cascatas? 

(E): Não. 

(FM): As cascatas são um mecanismo hoje de avaliação epidemiológica que é o chamado 

continuum health care, que você tem, assim, o cuidado continuado. Então a cascata mostra pra 

você... no nosso último boletim epidemiológico, você tem uma cópia? 

(E): Sim, eu tenho acesso na internet. E deixe-lhe dizer, nem se compara com os demais. A 

qualidade é outra. 

(FM): Ele tem já uma cascata. 

(E): Que é isso? É a proposta do cuidado desde o diagnóstico... 

(...) 

(FM): Então, é, já nesse último boletim epidemiológico, a gente apresenta a cascata, e a gente tem 

apresentado em vários eventos internacionais, e tem sido bastante elogiada. Embora a gente 

mesmo não esteja satisfeito com ela e já estamos trabalhando... porque o dado que a gente tem 

até o final de 2012, a gente já tá trabalhando o update dela, né. O que que é cascata? Ela mostra 

primeiro uma estimativa do número de pessoas com HIV no país. A estimativa é feita por um... um 

programa da unaids... 



(E): Aquele spectrum ? 

(FM): É. Que a gente utiliza pra poder comparar países. Então, não é um mecanismo próprio 

brasileiro, a gente usa o spectrum exatamente pra poder fazer a comparação. 

(E): Então o senhor consegue adquirir esse software pra analisar dados só brasileiros, é isto. 

(FM): Isso. 

(E): Então não incumbe essa função ao unaids, pelo contrário. Importa o software. 

(FM): E aí, pelo spectrum a gente estimou quantas pessoas tem vivendo com HIV, que esse data de 

2012, (...) como se fosse uma escadinha... 

(E): Por isso cascata. 

(FM): No segundo degrau dessa cascata, a gente fala quantas pessoas dessas que a gente estima 

que tinha HIV foram testadas para o HIV. E aí tem um gap... a gente estima mais ou menos 712 mil 

pessoas que tem HIV, das quais 150 mil a menos foram testadas pro HIV. Então a gente tem uma 

estimativa de que pelo menos 150 mil pessoas são portadores do HIV e não tem a menor noção 

disso. (...) Nas metas que a gente tem, depois a gente vai falar delas, uma das primeiras questões 

que a gente tem pra resolver é como é que a gente chega nessas 150 mil pessoas. 

(E): Exatamente, como é que essas pessoas vão saber o seu diagnóstico. Bom, daí, nessa cascata, o 

terceiro degrau, dessas pessoas que tem HIV, quantas chegaram nos serviços de saúde. Tem o 

diagnóstico HIV... 

(E): elas ascedem ao serviço a partir disso. 

(FM): A partir disso se chegaram num médico, pra ser acompanhado, ou o que que aconteceu. 

(E): Ou não, se pegaram um diagnóstico positivo e desapareceu do sistema. Isso é minha grande 

preocupação. 

(FM): (...). Então daí você tem um outro degrau, (...) dessas pessoas que chegaram no serviço, 

quantas permanecem no serviço. Porque, por exemplo, vamo lá, você é testado, se é HIV, você 

conseguiu chegar no serviço, foi lá uma fez e nunca mais voltou. (...). Então, quantas pessoas 

chegaram no serviço. Aí depois disso, quantas pessoas permaneceram no serviço, e dessas que 

permaneceram, quantas que entraram naquilo que a gente chama, chamava, até muito 

recentemente que é a era pré-terápica. Que é o cara tá sendo acompanhado, tão monitorando. 

(E): É o tal do portador assintomático 

(FM): Tá com o CD4 alto... carga viral baixa, então você consegue manter ele no serviço sem o 

antiretoviral... 

(E): Em portugal eles identificam isso como os portadores assintomáticos, né. Sabem quem são, a 



quanto tempo são assintomáticos, é bem interesssante. E já ha muito tempo disponibilizam esses 

dados, isso é muito interessante. 

(FM): E desses, o próximo degrau é quantos tão em antiretoviral (?). E desses quantos 

conseguiram fazer a supressão da carga viral. 

(E): Fantástico. 

(FM): Então você tem, do momento em que a pessoa tem a hipótese de que ela tenha HIV, até a 

supressão da carga viral. Você consegue enxergar, na verdade, quais são as tarefas que você tem. 

(E): Aonde eu devo intervir... 

(FM): E a principal tarefa que você tem, é que todo mundo que tá aqui, os 718 mil, cheguem à 

supressão da carga viral. 

15min33s 

(FM): E aí você tem uma dimensão mais ou menos do que falta pra fazer. E toda aquela idéia de 

que a gente tava muito bem, que tinha um clima ótimo, quando você olha pra cascata, peraí, não 

é bem assim. Então, a cascata foi vista pelo accessment, eles gostaram muito, na verdade isso 

tinha sido inventado pelo cdc, há um tempo atrás, poucos países coseguiram fazer essa cascata, e 

duas sugestões que eles fizeram sobre as cascatas, que são muito interessantes, uma é: 

regionalizar a cascata, porque nós temos vários brasis. E você não pode dizer que o país tem uma 

epidemia idêntica, ou que é verdade que a epidemia está estabilizada. 

(E): Mas em algumas regiões... 

(FM): Você vê o norte crescendo, o nordeste crescendo, São Paulo descendo... 

(E): Lembro disso do último boletim. 

(FM): Que influencia o sudeste, mas não quer dizer que o Rio de Janeiro esteja bem. Se você olhar 

cada lugar, você pega por exemplo um dos maiores hotspots hoje da epidemia no Brasil é o Rio 

Grande do Sul, por incrível que pareça. 

(E): Porto Alegre, pois é, eu também fiquei surpreso com isso. 

(FM): Tem tipo 5 vezes a prevalência de transmissão vertical de Porto Alegre em relação ao resto 

do Brasil. 

(E): E mais grave ainda se comparar com Curitiba, né? O que praticamente zerou. Então é grave 

isso. A região sul que devia ter um perfil mais estável... 

(FM): Onde você tem a economia mais forte, os serviços mais organizados.  

(E): O que acontece lá pra isso... 



(FM): É uma boa história... (...) Uma das sugestões que se fez, é então que a cascata seja 

regionalizada, seja individualizada por estado. (...). Então uma das questões é essa. E a segunda 

sugestão, que também é extremamente interessante, em relação a cascata, é o fato que nós 

temos uma epidemia concentrada, e que nós não devemos só ter uma noção do que acontece na 

população geral, mas a gente tem que ter noção do que acontece por população específica. 

(E): Exatamente. A importância dos dados de incidência. 

(FM): Então, a mesma cascata tem que ser vista... sob o ponto de vista das populações e do seu 

perfil. (...). Bom, então, nas recomendações aí, implementar a notificação do HIV, cascata por 

região, e a cascata por população específica. Porque por exemplo, você pode falar que o acesso 

entre o diagnóstico e começar o tratamento ser ligado a um serviço, é x pra um gay, é y prum 

travesti, não é igual, e é, sei lá, z pra uma pessoa que usa droga. Tem diferentes graus de estigma 

nos serviços de saúde. Por exemplo, o gay vai ser mais bem aceito que  um travesti, que vai ser 

mais bem aceito que um pessoa que usa drogas e assim vai, entendeu? Se você não tiver essa 

distinção, você tem a sensação que todo mundo tem acesso igual. Como isso é uma política de 

acesso, que você tá falando do momento que a pessoa estima que tem o HIV, se ela tem acesso ao 

diagnóstico, se ela tem acesso ao serviço, se ela tem acesso ao tratamento, não sei o que lá, não é 

a mesma coisa pra qualquer um. Porque dependendo da população é mais descriminada, menos 

descriminada, tem mais estigma, menos estigma. Então as sugestões foram super legais, e nós 

estamos encaminhando todas elas. Pra sumarizar, embora a gente tenha dados razoáveis, nós não 

estamos felizes com nossos dados, e estamos aprimorando eles. E estamos fazendo isso desde 

dezembro do ano passado. Quando a gente lançou o último boletim epidemiológico, já anunciou 

que nós estamos fazendo todas essas medidas. Então essa é a primeira questão. 

(E): Eu fiquei muito feliz em ler isso. Pena isso não ter acontecido em 2001. 

(...) 

21min06s 

(FM): Mas a segunda questão que você menciona, é a sociedade civil. E aí, eu acho que a gente 

tem muitos momentos históricos. E alguns momentos, eles são lamentavelmente incomparáveis. 

A epidemia de Aids, tem 30 anos, né. Nós estamos comemorando... Mais que trinta. No Brasil, nós 

estamos comemorando a criação do programa nacional de Aids, nós estamos comemorando no 

ano que vem quando faz 30 anos. Ela tem 33, 34 anos. As primeiras ongs brasileiras, surgiram em 

1985, exatamente a 30 anos atrás... 

(E): A segunda foi a ABIA... 

(FM): O GAPA foi o primeiro, o GAPA da Baía. 

(E): A ABIA foi a segunda... 

(FM): Só que assim, a militância que veio nessa primeira geração, era uma militância que lutou 



contra a ditadura, que tinha aspirações de liberdades civis, liberdades democráticas. Que 

relacionava a luta contra a Aids pela luta política, pelo luta... pelo acesso. Era uma geração 

extremamente politizada, era um Betinho, um Daniel , o de São Paulo que fundou o gapa. Então 

assim, eram pessoas... eram quadros políticos. Eles não eram... 

(E): Doentes brigando por sua doença... 

(FM): Isso. Eles eram quadros políticos que entendiam aquela doença num contexto de construir 

um sistema público de saúde, no fim da ditadura, no pré-constituinte de 1988. E que você não 

podia de forma alguma comparar aquela geração com o que veio depois. Aquela primeira geração 

que criou entidades poderosas como o pela vida do Rio de Janeiro, como o gapa (?) São Paulo, o 

gapa (?) do Rio Grande do Sul, tal, aquele povo morreu, né? Pra começar. E a criação de quadros  

pra suceder, não foi muito produtiva, vamos dizer assim. Até a bia (?), e o pela vida do Rio, eles 

ainda conseguiram um fôlego. Teve uma segunda geração. (...?) Parker, (...?) Galvão. Gente 

assim... São quadros hoje que tão... (...?) Parker hoje tá na Columbia University a (...?) Galvão tá na 

(...?). (...) O Carlos... Carlos Cassareli. Então essas pessoas foram a segunda geração da militância 

de ongs. E o que aconteceu, que foi um fenômeno geral no Brasil, que foi um fenômeno que teve 

um particular na questão de Aids, é que... com a vitória do Lula, depois do fim da ditadura, 

governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, aí vem o Lula. Com a vitória do Lula, 

uma boa parte desses quadros foram incorporados aos governos. E isso aconteceu com todo o 

movimento social brasileiro, não foi só no movimento de Aids. Então assim, uma boa parte passou 

a ser governo, uma boa parte morreu, e aí, a geração que ficou, acabou ficando uma geração 

muito despolitizada. Uma geração que só conegue olhar pro seu próprio umbigo... 

(E): As suas demandas... 

(FM): As suas demandas. A sua necessidade. E com uma dificuldade de articulação política, de 

entendimento político extraordinário. 

(E): Pois... 

(FM): Coisas que, pra mim... eu brinco que eu tive um coma, né, durante 8 anos, e aí acordei do 

coma.  

(E): Sim, sim. Tava fora, né. 

(FM): E quando eu acordei do coma, encontrei uma situação muito diferente. Por exemplo o meu 

último posto aqui na coordenação nacional antes de ir embora do Brasil, depois eu fui pra São 

Paulo e fiquei 4 anos no governo da Marta Suplicy, e depois fui embora. Mas meu último posto 

aqui na coordenação nacional, foi chefe da unidade de articulação com a sociedade civil e direitos 

humanos. 

(E): O seu nome é bem comum pra mim. 

(FM): Eu tinha essa relação, (...) com a segunda geração. (...). Então era um quadro já.. ainda muito 



politizado e tal. Não era daqueles primeiros, que eram muito mais aguerridos, muito mais 

politizados 

(E): É, o contexto era outro. 

(FM): O contexto era outro. Era uma segunda geração, mas ainda extremamente qualificada. 

Quando eu volto do coma, eu vejouma geração completamente despolitizada. A primeira reunião 

que eu fui com ong, foi uma reunião aqui da cames (?), que foi assim surreal. Eu vou dar um 

exemplo pra mostrar, vamos dizer assim, o despreparo político a falta de ó... E eu falei isso em 

público, assim. Tá gravado e tal, pra qualquer um ouvir 

26min30s 

(FM): Um menino que representa o lgbt no Brasil, que é um movimento poderoso, né, assim, que 

tem influência influência grande, etc. Levanta e fala assim: baseado em alguns episódios que 

aconteceram aqui, particularmente no programa. Teve um problema com um material que ia para 

as escolas... 

(E): Que tratava da homofobia. 

(FM): Que tinha uma cartilha que falava de um menino gay, uma coisa assim. 

(E): Não era mais ou menos nos moldes daquele pra que time ele joga, uma coisa assim. Uma 

campanha pras escolas pra trabalhar, diminuir a homofobia. 

(FM): Era um objetivo dentro de um pacote de atividades. (...) E depois tinha uma propaganda de 

carnaval,que apareciam dois meninos se beijando e tal, e essa propaganda também foi suspensa. 

(E): Não foi vinculado... 

(...) 

(FM): E tinha um terceiro, (...) que era o motivo pela qual eu vim parar aqui, que foi uma 

propaganda que o departamento fez, sobre a história da puta feliz. 

(E): Não, não. 

(...) 

(FM): Olha como é interessante, tá vendo, ó. Então você consegue enxergar... 

(E): Ah, fantástico. É mesmo, é mesmo. (...). 

(FM): O da puta feliz foi uma oficina de trabalho que fizeram com profissionais do sexo, pra 

celebrar o dia da profissional do sexo. Eles fizeram os cartazes, uma moça prostituta, que tirava 

uma foto e dizia assim: eu sou prostituta e sou feliz. E a argumentação aqui do departamento na 

época, pelo pessoal da comunicação daqui, é que era pra trabalha contra o estigma da 



prostituição etc e tal. Só que eles fizeram a propaganda aqui dentro, e toda propaganda 

institucional de qualquer governo de qualquer lugar do planeta, ela tem que passar pelas 

instâncias de aprovação pra que ela vá a público. E eles puseram a público sem consultar o 

ministério, sem consultar a presidência, sem consultar ninguém. E evidentemente houve uma 

reação, e a propaganda foi suspensa. Essas três suspensões de propaganda, levamo o menino 

nessa priemeira reuninão, ele vira e fala assim: o sus, nesses últimos dois anos tem sofrido 

influência da igreja e dos conservadores protestantes. E isso é péssimo, porque o SUS nunca 

sofreu influência, e tem que ser uma pulítica pública de saúde e não sei o que lá. E aí eu peço a 

palavra e falo assim: olha meu amigo, desculpa assim, eu fiquei fora um tempão (...), mas assim, 

eu participei do um movimento de reforma sanitária, eu participei da constituinte, nós 

implementamos o SUS nesse país, eu fui secretário de saúde antes da implementação do SUS. 

Usamos as coisas que a gente implementou como modelo de construção do SUS, participei de 

todas as conferências nacionais de saúde. E não sei em que planeta você vivia, mas no planeta que 

eu vivia todo esse tempo, o SUS sofria uma tremenda influência das igrejas. E não foi poucoa, foi 

enorme, como era de se esperar. Porque afinal de contas a igreja representa um setor da 

sociedade muito expressivo. Afinal, um país católico mais... o maior país católico do planeta. 

Então, por exemplo, só pra dar um exemplo, durante a última conferência que eu participei aqui 

antes de ir pra frora do país, no governo Lula, nós fomo pra conferência com uma posição de 

legalizar o aborto, e fomos esmagados pela igreja católica no plenário. Nós perdemos no plenário 

da conferência nacional de saúde. Então assim, você vim me dizer que ta igreja tá influenciando o 

SUS nos últimos dois anos, é... assim, você esqueceu da história, meu amigo. Desculpa, você não 

acompanhou, não sabe o que que tá acontecendo, não sei de que país você tá falando. Mas nesse 

país aqui e em qualquer país do mundo, as foças conservadoras sempre influenciaram políticas 

públicas, que dúvida que você tem sobre isso. (...) vai discutir o George Bush e o ABC. (...) Você 

querer dizer que não existe influência da sociedade conservadora, com a direita francesa, a direita 

holandesa, vai contar tua história pra outro, cara. Vai fazer política, vai estudar. (...) Com esse tipo 

de discurso, meu amigo. Você é uma liderança, tem responsabilidades, você não pode falar uma 

besteira dessas. Porque assim, você dizer que sofreu influência nos últimos dois anos, isso pra mim 

é uma piada. Que sofreu influencia e sempre vai continuar sofrendo, sempre. E é uma questão de 

luta política. Tem momentos que nós vamos ganhar, tem momentos que nós vamos perder, vai ter 

momentos que nós vamos recuar, vai ter momento... (...). 

(E): São os jogos de poder. 

(FM): Exatamente. Então, assim, você me dizer isso, desculpe, mas é o fim do resto. 

(E): Até fica triste, né doutor Fábio. 

(FM): É, então, e eu tenho dito o seguinte, eu disse isso por exemplo a duas semanas atrás numa 

reunião global da unaids, e nessa reunião global, era as metas de prevenção pra acabar, controlar 

a epidemia  até 2030. Limites epidêmicos, não a doença. 

(E): Claro, claro. 



(FM): Um dos principais pontos da reunião era o gay jovem. Que é um fenômeno que, como você 

observou, acontece em Portugal, acontece no Brasil e acontece no mundo inteiro. Acontece na 

Coréia do Sul, no Japão, na China... 

(E): Nos Estados Unidos 

(FM): Nos Estados Unidos, na Austrália, em tudo quanto é lugar, o fenômeno é idêntico. É uma 

geração que não viveu o passado. 

(E): Exatamente, né. O terror da Aids. 

(FM): Que não viu seus líderes morrerem (...)... 

(E): Não conheceu pessoas, em estado terminal da doença... 

(FM): Esse é um fenômeno global, então tá acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo, e essa 

é uma das pautas da unaids. Aí assim, eu com muito orgulho fui apresentar o que o Brasil tava 

fazendo e consegui colocar uma foto da presidente Dilma recebendo o movimento gay. Ou da 

presidente Dilma entregando um award, né, um prêmio de direitos humanos pra uma travesti. Ou, 

é... Eu pude falar sobre a portaria de transsexualização, que o ministério da saúde publicou, que 

dá direito, por exemplo, a toda transi, travesti, de ter nome o nome social. E foi a duas semanas 

atrás que se fosse essa semana eu ainda podia falar da medida que tomou essa semana pras 

penitenciárias brasileiras tendo medidas diferenciadas de tratar a população lgbt no presídio. 

Então, esse tipo de coisa, eu falei na unaids, ao mesmo tempo em que a Nigéria tava lá 

apresentando a legislação que acabou de acontecer, que persegue, que proíbe, que prende. Ou a 

Índia que apresentou a decisão da suprema corte de manter a lei da sodomia. 

(...) 
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(FM): Então, quando as pessoas falam dessas coisas aqui no Brasil, ah, fala assim: proibiu uma 

propaganda, e isso é um governo absurdo, reacionário e não sei o que. Meu filho, vai vive, vai 

visitar o mundo, né? Vai conhecer o que acontece por aí afora. Depois você vem encher o saco do 

governo, entendeu? (...) As pessoas perdem a noção. (...) Só  vou concluir pra dizer assim, o que 

eu mais sinto nesse momento, e que é uma fragilidade que eu sinto, é a fragilidade que o 

movimento social, que sempre foi um pilar da sociedade brasileira, ele tá muito enfraquecido. Ele 

tá enfraquecido per si. 

(E): Exatamente. Não é o estado que enfraquece... 

(FM): Depois eu vou te dar outros exemplos de coisas que eles tem falado, que na verdade é só 

tiro no pé. O dia inteiro dando tiro no pé, não fazem outra coisa a não ser isso. 

(E): Percebo... 



(FM): Mas é uma coisa assim, tão intrínseca, tão protecionista... só interessa o que me afeta. 

(E): Só busco o que me interessa... 

(...) 

(FM): A terceira coisa em relação ao movimento social, é o financeiro. Que você também 

mencionou. Nós fizemos, e eu sou autor disso em 2000, quando tava aqui da outra vez... (...) 

Quando eu vim pra cá, e tava nessa questão dos direitos humanos de articulação com a sociedade 

civil, naquela época a gente plantou a descentralização dos recursos financeiros, que até então 

todos os recursos financeiros vieram pelo ministério da saúde. 

(...) 

(FM): A descentralização, a lógica da descentralização, era porque você tem que articular a política 

da sociedade civil, com as políticas locais. (...) A lógica tava completamente correta, só que o que 

agente subestimou na época... (...) O que a gente não contava, que o que eu acho que acabou 

gerando algum tipo de constrangimento financeiro, foram as legislações municipais. Porque nem 

todo município, e nem todo estado, (...), conseguiram ter legislação que esse dinheiro trasnferido 

pra ser dirigido pra ong, pudesse ser entregue pra ong. Por que as legislações não são iguais. 

Alguns estados fizeram isso de maneiras extraordinárias, o estado de São Paulo (...). E outros não, 

outros foram mais lentos, mais demorados e que foi mais complicado. Essa disparidade gerou 

problemas, mas fora isso, os estados e municípios são muito mais rigorosos em termos de 

prestação de contas do que nós somos. Né, a gente era muito mais flexível, muito mais 

compreensivo... E aí, por exemplo, você não prestou conta, no próximo ano não tem dinheiro. 

Você não pagou o iptu, a legislação diz que  quem não paga iptu não pode receber dinheiro 

público. Então ainda que o dinheiro seja de outra fonte, você tá em dívida com a municipalidade, 

você não vai receber. Então é assim, as ongs elas tinham que ter um nível de profissionalismo 

muito grande pra se adaptar a ser isso. Uma entidade da sociedade civil que tá disputando 

recursos públicos, e que tem que ser contabo por eles, entendeu? E eles achavam que assim, não, 

o curso era uma obrigação do estado, sustentar, sem nenhuma responsabilidade, e eu acho que 

foi isso... 

(E): Era muito naquilo, eu sei onde intervir, eu posso intervir e você tem que me dar o recurso (...). 
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(FM): Eu sou bom pra caramba e vocês tem que me dar o dinheiro, e eu não tenho que prestar 

contas. 

(E): Isso é mau. 

(FM): Só que em estados e municípios, ninguém crica disso, entendeu? 

(E): Não funciona assim. 



(FM): Tem o tribunal de contas do município, o tribunal de contas do estado, e as pessoas são mais 

sérias. Várias delas ficaram bloqueadas e com problams financeiros, completamente independe de 

uma política de ter dinheiro disponível. O dinheiro tá lá, eles só não tem acesso. Não tem acesso 

porque não cumpriram a legislação, não cumpriram a prestação de contas, não foram 

transparentes, etc. E de outro lado, em alguns estados e municípios, não houve a vontade política 

de mudar a legislação. Então esse conjunto de coisas gerou um défcit financeiro importante pra 

algumas ongs. Algumas, nunca precisaram de recurso público. Porque tinha uma capacidade de 

captar recursos muito grande, sabiam se articular fora daquilo, tinham políticas de 

sustentabilidade, e outras ficaram dependendo do dinheiro público, e sem aquilo, muitas delas 

foram criadas pra captar dinheiro público, então assim, elas não se organizaram pra captar. Por 

exemplo você pega o gapa da Baía, por exemplo. Nunca precisou de um centavo público. Continua 

sendo uma entidade fortíssima, superinlfuente, etc e tal. Porque tinha uma capacidade 

decaptação muito grande. Visto isso, assim, de novo voltando do meu coma, vendo (...) de um 

lado essa situação financeira de outro lado essa siuação política, o que que a gente fez? Nós tamos 

fomentando, daqui de dentro, a criação de um fundo específico de financiamento de ong. O Brasil 

tem 3 precedentes nesse sentido. Tem um fundo afro, pra entidades de população negra, tem um 

fundo de direito humanos, pra entidades de direitos humanos, e tem um fundo de mulheres, pra 

entidades de mulheres. 

(E): Então esse de direitos humanos engloba todas as outras populações entre afros e as 

mulheres... 

(FM): Não, eles são independentes, são 3 independentes. Claro que tem relações, mas eles tem 

fundos independentes. Esses fundos receberam recursos públicos e privados, eles se estruturaram 

autonomamente, sem nenhuma influência governamental nem nada, eles tem um board (?) de 

direção, tem um conselho, é... um conselho fiscal, que fiscaliza os recursos tem editais públicos, 

transparência, prestação de contas... 

(E): E são destinados à sociedade civil. Organizações da sociedade civil. 

(FM): Sim, só destinados à sociedade civil, esses 3 fundos anteriores. Nós estamos fomentando 

aqui a criação deum quarto fundo, que é de Aids e hepatites virais. E o objetivo seria o mesmo. 

Seria captar recursos públicos e privados, aí captar recursos da iniciativa privada, de empresas 

privadas, de banco do brasil, de emenda parlamentar, e até dinheiro público, ser auto 

administrado por pessoas da sociedade civil, com um board de direção e conselho fiscal, e a partir 

daí isso vai ser, na nossa opinião, a solução do ponto de vista de capitação de recursos internos no 

Brasil. É como se um grupo captasse recursos e distribuisse entre as ongs. 

(E): Mas isso meio que não desresponsabiliza a ong pra essa função também? Garantir sua 

sustentabilidade independente dos fundos? 

(FM): Na verdade, esses fundos são, todos eles, fundos que estimulam a sustentabilidade, exigem 

contra partida... 



(E): Um edital já compete isso... 

(...) 

(FM): Exige um período do qual não recebe mais o recurso do fundo, e, ao memo tempo, ele cria 

capacidade de formação política dessas entidades. 
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(E): Como condição pra acesso ao dinheiro... 

(FM): Então assim, o que nós estamos fazendo, é basicamente, tentando ajudar, dar uma solução, 

que seja mais de fundo, literalmente de fundo, mas assim, uma solução mais de lomgo prazo e que 

seja uma solução sustentável, e que esse discurso de que não tem dinheiro acaba aí, sabe, vamo 

trabalhar sério pra captar, pra trazer. 

(E): Se não há dinheiro não há competência. Que a idéia é isso, empregar dinheiro onde há 

competência. Tanto pra gestão financeira quanto pra intervenção propriamente dita. 

(...) 

(FM): E a independência do governo, porque é o que a gente tá dizendo. 

(E): Pois é, que é tão importante. Não tá vinculado a questão partidária... 

(FM): (...)cooptação de ong, nada. É independente, o dinheiro tá lá, capta. É pra bate no governo, 

bate no governo, não tem problema. Mas você cria esse independência... Por outro lado, dentro 

do governo há um exercício em curso que já começou no ano passado, que é um exercício de... 

pela primeira vez financiar ongs em editais públicos daqui, nacionais, com recursos da união. 

Porque até então, todos os financiamentos que saíam daqui, desde então até o ano passado, eram 

recursos de financiamento internacional (...). Agora não, agora é recurso da união. E aí, a 

reclamação que as entidades fazem, ah, é muita burocracia, dá muito trabalho (...)... Em vez de 

discutir, puta que pariu, finalmente sustentabilidade... (...). Tem recurso público alocado pra 

sociedade civil, o cara fica reclamando (...). E aí o que a gente tá fazendo com toda paciência do 

mundo, é o treinameto de como é que funciona, como é que faz pra acessar o sistema... Mas é um 

passo extraordinário, do ponto de vista da sustentabilidade, que você tem é isso. A grande 

discussão global hoje, é como sustentar os programas de Aids. Isso não vai acontecer nem em 

Portugal nem no Brasil. Mas você vai pra qualquer outro país em desenvolvimento que dependeu 

de programa de Aids, dependeu de fundo global, de pepfar (?), esses programas estão 

desesperados em como se sustentar. Nós não temos esse problema. Nós temos um tremendo 

orçamento. Temos um departamento que é um status elevadíssimo no ministério da saúde. 

Ministro de secretário de departamento. Terceiro escalão. Por exemplo, saúde mental não tem 

esse status aqui, tuberculose não tem esse status aqui... Nós temos status de departamento, ps 

outros são programas. A gente já foi programa um dia. Então é um status muito mais elevado. Nós 

temos orçamento próprio, a gente manejo o onosso orçamento. É um orçamento completamente 



bom. A gente tem até dificuldade de executar. Então assim, não há o que queixar do ponto de 

vista da sustentabilidade. Nós temos um terço dos funcionários aqui desse departamento, hoje já 

são funcionários públicos concursados, não é mais aquela história que todo mundo era 

contratadopela unesco, e etc e tal. 

(E): Sim, grande constrangimento. (...). 

(FM): Então a gente tá chegando num momento completamente sustentável, entendeu. 

Politicamente um programa forte dentro do governo, um programa sustentável, uma proposta... 

sempre ouvido. Então assim, ao contrário do discurso que tá lá fora, isso pra mim é muito fácil de 

entender, que eu venho de trabalhar no Vietnam, nas Filipinas, na Indonésia... Assim, eu consigo 

entender o que que é um país em desenvolvimento, tentando sustentar um programa de Aids. E 

porra, incomparável, cara. Vô te dizer, isso aqui, talvez você encontre similaridade no primeiro 

mundo. Fora disso, não tem aonde. 

(E): Mas essa é uma impressão que eu tenho. Essa é a impressão que sempre tive. 

(FM): Então, mas assim, isso é uma construção histórica. Eu mesmo me surpreendi aqui, a 

estrutura muito mais sustentável, do que quandoeu entrei em coma. Asism, uma diferença 

enorme. E eu fiquei chocado com a dimensão do departamento, com a responsabilidade, com o 

orçamento, com o número de funcionários, com tudo. Então assim, é muito positiva, eu tenho dito 

isso, é muito positiva a imagem que eu tive, fala pô o grande drama global não tem aqui. Isso aqui 

tá sustentável. Hã, sustentação no parlamento, sustentação no governo... não é fácil, não é pouco, 

porque se construiu na história. Bom, e pra finalizar, quais são asmudanças que a gente tá 

propondo, porque é isso que você falou no começo, tá tudo estabilizado, só que estabilidade... 

(E): No panorama geral, (...). 

(FM): No panorama nacional. Então o norte subindo, nordeste subindo... (...) São Paulo caindo. 

(...) 

(E): No geral... 

(FM): Os indicadores estão estabilizados. Mortalidade 12 mil casos por ano, números de casos 

reportados por ano em torno de 40 mil casos, 38. Você pega taxa de detecção de HIV está estável 

nos últimos 4 anos, em torno de 20... tá tudo mais ou menos estabilizado. Cara, isso é uma merda. 

O que as pessoas acham, ah, que legal tá tudo estabilizado. A gente estabilizou num nível muito 

elevado. Eu acho inaceitável um país que oferece medicação anteretoviral (?) a 17 anos de 

maneira pública gratúita e universal, ter 12 mil mortes por ano em 2014. Inaceitável. O que a 

gente tá fazendo é uma mudança radical nas intervenções. Que vai desde, e talvez a primeira 

grande questão, é o conceito de prevenção. Acho que a gente trabalhando a prevenção 

combinada, usando todas as tecnologias inovadoras que apareceram nos últimos três anos, que 

particularmente tão em torno do tasp (?), tratamento com prevenção. 



(E): Que é a mesma orientação do unaids... 

(FM): A gente tá fazendo pep, prep (?) e tá fazendo tasp (?). 

(E): Tasp (?) eu não lembro o que é. 
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(FM): Tasp (?) são os positivos. Todos os positivos independente de (...?). Nós adotamos essa 

medida dia 1 de dezembro. Anunciamos ela depois 4 meses de longa discussão, reunimos o 

concenso, discutimos a proposta, colocamos em consulta pública por 1 mês, fechamos o protocolo 

e anunciamos esse protocolo. Então, a primeira coisa 

(E): Mudar intervenção enquanto prevenção. 

(FM): Nós começamos a tratar todo mundo que era HIV positivo. Isso que é tratamento com 

prevenção. 

(E): Isso mesmo. 

(FM): O objetivo, é: você vai derrubar a carga viral coletiva, comunitária, e com isso vai impactar a 

epidemia. Além disso você tem benefícios clínicos pros paciente. O principal benefício óbvio, em 

todos os estudos é tuberculose, que é a principal causa de mortalidade no Brasil, e se você fizer só 

isso, já justifica. Só por isso já é justificável, sem nenhuma outra medida. Mas tem mais benefícios 

clínicos. Você evita aquelas síndromes do início da epidemia, de inflamação... você tem uma série 

de questões que hoje já tão demonstradas que você consegue diminuir morbidade e diminuir 

mortalidade se começar a terapia o mais cedo possível. Então nós estamos em campo, e nossa 

meta, nesse ano de 2014, inclui 100 mil novas pessoas em tratamento. Só pra você ter uma idéia, 

até o final de 2013, nós temos 350 mil pessoas. Históricamente, durante 17 anos nós colocamos 

350 mil pessoas em tratamento. Nós queremos em 1 ano colocar mais de 100 mil! E nós estamos 

trabalhando por isso. E com indicadores muito claros, com metas muito claras (...). Nós chegamos 

ao displante (?) de entregar aos estados, numa reunião que teve aqui a duas semanas atrás, o 

nosso secretário mandou pra todos os secretários estaduais de saúde, uma lista de 68 mil pessoas 

com nome, endereço, posto em que tá sendo tratado, médico da pessoa, perguntando porque que 

essa pessoa que tem cd4 (?) abaixo de 500, não tamo falando nem falando acima de 500, ainda 

não tá em tratamento? Sendo que essa é uma recomendação do Brasil desde 2012. É uma 

recomendação da OMS desde do ano passado em julho. Então, essa é completamente 

inexplicável. Não tem desculpa, por que é que essas pessoas não estão em tratamento, abaixo de 

500. Então com isso se inclui 68 mil pessoas que nós temos nome, endereço, médico e etc. E tem 

mais 40 mil pessoas que entram no (...) todo ano. Então essa meta de 100 mil, pra gente é 

atingível... 

(E): Ela talvez seja superável. 

(FM): Talvez seja até superável. Então nós vamos trabalhar por ela. Bom, quando a gente coloca 



tratamento como prevenção, vem aí o movimento conservador e reacionário, da sociedade civil, 

dizendo assim, vocês vão tratar mais 100 mil pessoas, isso vai ser péssimo pra quem tá em 

tratamento, porque nós vamos ser prejudicados.  

(E): Porque pode faltar medicação. 

(FM): Porque pode faltar medicação, pode faltar médico, pode faltar coisa pra mim, então as 

outras pessoas não tem direito. Então assim, porra, cara! É indecente, esse discurso. É indecente. 

Não é uma coisa assim, razoável. É uma coisa assim,  eu quero tudo pra mim, e se a pessoa vai 

ser diagnosticada mais cedo, você vai evitar tuberculose, você vai evitar internação hospitalar, se 

vai evitar morte, não é problema meu, eu quero pra mim, entendeu. E eu tenho ouvido esse 

discurso repetidamente de lideranças importantes. Daí a segunda questão, pra ampliar esse 

serviço, nós temos que ir pra atenção básica. 

(E): Um infecto não pode antender todo mundo... 

(FM): Não dá. Não dá pra fazer isso. E hoje já não faz. Tá e esse exemplo, eu uso isso toda hora. 

Ah, legal, eles são ótimos, são excelente, os infectos são maravilhosos. Porque que tem 68 mil 

pessoas que devia estar em tratamento e não tão. Porque que a pessoa tá demorando 6 meses 

pra marcar uma consulta. Porque que leva 6 meses pra marcar uma carga viral? Porque tá todo 

mundo lotado. Esse tipo de sistema não suprta mais. Ele não tem condições de suportar. E não 

precisa. (...) E essa geração antiga, que é a liderança que hoje fala: vai ter efeito colateral se usar o 

medicamento. Cara, o medicamento que você usou a 17 anos atrás era uma merda, mesmo. Você 

tem toda razão, tinha muito efeito colateral. Só que foram 17 anos de evolução. a ciência 

melhorou. Não tô dizendo que tem zero efeito colateral. Mas não tem comparação com aquelas 

porcarias que você tomou a 17 anos atrás, cara. Eu sinto muito. Né, assim, é parte da história. 

Hoje o medicamento tem muirto menos efeito colateral, tem muito menos problema. Hoje uma 

pílula o cara toma, 3 em 1, tá resolvido. No tempo que você começou a tomar o medicamento, 

eram um 16, 14 pílulas, 12 pílulas por dia. Tinha horário pra toma, tinha que tomar com 

medicação, tinha que ter geladeira... Hoje não tem nada disso. uma porcariazinha desse tamanho, 

que qualquer um pode (...). E eu costumo usar o meu exemplo dizendo, eu sou um cara que tem 

diabete, hipertensão, e uma doença coronariana. 

(E): Então, quanto medicamento toma pra cada uma dessas. 

(FM): Eu tomo 6 comprimidos por dia. Além disso, qualquer uma das doenças que eu tenho, é a 

primeira, segunda e terceira causa de mortaliade no país. Mata muito mais que a Aids. Então, 

assim, porra não vem discutir comigo aderência. 

(E): Pois é, dificuldade de adesão ao tratamento, quando é uma pílula hoje. 

(FM): Porque eu ainda tenho que tomar 6. Esse tipo de discussão que a gente tá fazendo, 

entendeu? E não é simples. Porque assim, é como se fosse um monopólio, de uma coisa que tá tão 

estabilizada e protecionista. Porque se criou uma coisa assim meio protecionista. Sabe, assim, do 

estado ter que prover tudo e a pessoa poder o que quer. Vou dar um exemplo horroroso, que eu 



fiquei chocado. Antes do protocolo que nós lançamos em dezembro, todas as resoluções 

anteriores sobre tratamento eram feitas por consenso. Reunia o consenso e o consenso falava 

assim, olha nós sugerimos que vocês façam isso, e o ministério mandava essas sugestões pros 

estados e municípios e cada um fazia o que queria. Era sugestão. O consenso era sugestão. Então 

cada um prescrevia o que queria. E o ministério pagava a conta. Nós encontramos mais de 200 

esquemas de tratamento de primeira linha. 200. 

(E): É muito. 

(FM): 200 esquemas de tratamento de primeira linha. Sendo que nós colocamos no protocolo 

agora, existem 3 opções de primeira linha. Ponto final. (...) Nós tiramos 197. Então assim, a 

economia que nós vamos fazer, não, e o risco do paciente! Porque tem paciente tomando terceira 

linha, prescrita pelo médico de cara. E quando o cara precisa de alguma coisa pra resgate não vai 

ter. Então assim, um monte de responsabiliade, um monte cagada, um monte de coisa, tudo pago 

pelo governo federal. Sem nenhum controle de qualidade, sem nenhuma determinação. Agora é 

protocolo. Não tem conversa. Não tá no protocolo, eu não pago. e tipo assim, ah, o secretário de 

saúde não concorda. Já teve um secretário que levantou e falou assim: não, eu quero o esquema 

tal, tal, tal. Eu falei, não tem o menor problema. O senhor paga, o senhor se responsabiliza pelo 

esquema. O senhor pode implantar o esquema que o senhor quiser. O que eu pago, é isso aqui. 

Foi discutido no consenso dos maiores especialistas de Aids no país. Nós indicamos aquilo que a 

OMS tá indicando pelo mundo. Então assim, nós vamos pagar por esse. Fora isso, eu não pago. 

(E): Se você tem alguma autonomia orçamental e quiser fazer isso... 

(FM): Então nós tamos hoje, com esses 100 mil que nós estamos ampliando, nós vamos passar a 

tratar 300, 450 mil... Nós vamos gastar menos com 450 mil do que o que a gente gastava com os 

350 mil. 

(E): Olha só, isso é fantástico. 

(FM): E vamos tratar melhor. Porque assim, estamos oferecendo tratamento de primeira linha, de 

última geração, com medicamentos excelentes, 3 em 1. Tudo que tem que fazer. Agora, eu sou 

contra que vá pra atenção básica. Eu sou contra que tenha protocolo rígido, sou contra que prive a 

liberdade do médico de prescrever o que ele quiser. 

(E): Um monte de argumento contra. 

(FM): Eu sou contra que o laboratório chega na orelha do médico e fala ssim, ó prescreve esse 

aqui, ó. Que depois eu te levo pra um congresso, o governo paga. Entendeu? Isso tudo acabou. 

Então assim, o desespero é grande. 

(E): É esse! 

(FM): Não é simples a reação que a gente tá tendo. Nós estamos segurando. E a gente tá 

segurando, com o apoio do ministro, do secretário de vigilância, e com o apoio de uma grande 



parte da sociedade civil. Nesse que tá o legal. Fica meia dúzia de lideranças, assim, que se dizem 

liderança, esperniando sozinho. E normalmente num discurso de defesa de privilégio. Não é de 

defesa de controlar epidemia, não é defesa de acesso, não é defesa de nada... 

(E): Garantia de privilégios. 

(FM): Vamos manter pra nós aqui o que tem. Então assim, é um momento interessante, é um 

momento. É um momento de mudança radical. Por exemplo, nós estamos abrindo o diagnóstico, 

dessacralizando o diagnóstico. Era quase sacro. tinha que ter aconselhamento de uma hora, aí 

entrava, aí fazia o teste, aí... o cara decidia. O psicólogo decidia se você ia ou não fazer o teste, não 

era você que decidia. E daí entrava e tinha aconselhamento de outras 5 horas quando você saía, se 

era negativo, se era positivo. Você tinha que ter todo tempo do mundo pra ir fazer o seu teste, 

você não podia trabalhar naquele dia... Então assim, a gente está dessacralizando isso. Teste? É 

um diagnóstico como qualquer outro. Então assim, a gente está colocando toda a atenção básica, 

na iniciativa complementar do SUS (...) 

(E): O teste é rápido? 

(FM): ...os ctas (?) vão continuar existindo. Também é um teste rápido. Mas nós estamos 

colocando teste oral, feito por ong, dirigido pra população específica... O Mário Schefer (?), é uma 

liderança lá de São Paulo, que hoje é professor universitário, fala uma coisa muito interessante. O 

fique sabendo foi brilhante, né? Só que quem precisou ficar sabendo, não ficou. Que são as 

populações de risco agressivo. Então nós estamos focando nisso agora. Então por exemplo, nós 

estamos financiando 40 projetos de ong, 10 de prostitutas, 10 de pessoas qua usam drogas, 10 de 

transi, 10 de homens parceiros com homens, só pra diagnóstico de população específica. Eles vão 

pros seus pares, fazer diagnóstico, teste oral, 15 minutos. O resultado é que nem um teste de 

gravidez 

(E): distribuído em todo país, ou não, só em alguma zona? 

(FM): Em todo país. E é um teste produzido nacionalmente pela fiocruz, oral, em 15 minutos você 

tem o resultado. Você lê que nem teste de gravidez. E nós vamos implantar no segundo semestre, 

agora, é o teste de farmácia. Que a Grã Bretanha acabou de aprovar, já tem na África do Sul, já 

tem nos Estados Unidos, já tem em outros lugares que é o auto-teste. Então assim, a gente está 

dessacralizando. O teste é uma coisa...  

(E): As pessoas tem que saber, né. 

(FM): Têm que saber, cacete! É o fundamental, até o começo de qualquer coisa. Se você não fizer 

isso, como é que vai fazer o resto. Nós temos que atingir essas 150 mil pessoas ... 

(E): Dr Fábio, o senhor menciona nisso, né, do ascender novos 100 mil, e hoje em dia a atenção 

básica talvez já sobrelotada, a idéia é expandir também quem atende essas pessoas enaquanto 

portadores assintomáticos? Não precisa ser necessariamente só o médico, passa a um enfermeiro 

ou psicólogo... 



(FM): Nós ainda não etamos fazendo, tá? Esse shifting, aqui no Brasil, aqui no geral do Brasil, mas 

a gente tá pensando e usar o shifting em algumas regiões específicas. Por exemplo, na região 

amazônica, nós estamos diretamente discutindo o (...?) shift. Já estamos discutindo com a anvisa a 

discussão da resolução... Duas revisões de resolução. Uma é quem dá o resultado do diagnóstico, 

que hoje tem que ser um profissional de nível universitário... de saúde. A gente tá dizendo que 

qualquer pessoa treinada pode dar o resultado. Porque o de triagem, a gente já tem a lei que diz 

que qualquer pessoa pode fazer. Agora é só a questão de quem pode dar o resultado final. Então 

nós estamos mudando isso, e estamos mudando também a determinação da anvisa de que só 

médico pode prescrever anteretoviral. E o objetivo disso é a região amazônica principalmente. É 

fazer (...?) shifting lá. E o resto a gente tá fazendo (...?)  shifting de infectologista pra clínico geral, 

coisas assim. 

63min40s 

(E): Eu lembro que já no Paraná eu saía e via essa demanda, treinei vários médicos da atenção 

básica, pro atendimento, né, pra desafogar os infectos. 

(FM): É, Curitiba é o nosso gold standard de atenção básica. 

(E): Pois é, eu tenho muito da experiência curitibana, e na minha idéia é o reflexo do brasileiro, 

mas não é... 

(FM): Hoje a gente tem Curitiba, Fortaleza,  Rio de Janeiro e Porto Alegre que tá fazendo na 

atenção básica. E fazendo um excelente trabalho. 

(E): Agora o que a gente tem aqui são epidemias, né, o desenvolvimento distinto entre Curitba e 

Poa, né. 

(FM): É. Tanto que a gente montou uma task force só pro Rio Grande do Sul, e outra task force só 

pro Amazonas. O amazonas tem a principal taxa de mortalidade por Aids no pais. Por conta da 

dificuldade de acesso... 

(E): Quanto a dificuldade de acesso. 

(FM): Não, e essa loucura que só profissional de universidade que pode (...). Só médico que pode 

fazer  (...?). Não vai nunca. Vão morrer antes de isso acontecer. 

(E): Pois é, infelizmente, muito mau, muito mau. 

(FM): Mas é isso, então as mudanças estão em curso. Elas são bem interessantes. É um momento 

histórico, de mudança. A gente compara isso a o que aconteceu em 1996 quando veio a 

medicação anteretoviral, a (...?). É um outro momento desses de mudança radical. Que a gente vai 

colher frutos mais lá pra frente, ams assim, todas as mudanças sobre a qualidade da informação 

que a gente tem, sobre diagnósticos, sobre tratamento, são bem radicais. 

(E): O dr Fábio mencionou comigo, também como motivo pelo qual eu vim pra cá, a indicação 



enquanto diretor numa... né... hierarquicamente falando, um cargo político táo importante, 

atribuído a um técnico (...). O senhor acho isso fundamental? (...) 

(FM): Não basta ser técnico. Eu acho que a pessoa que tem que ficar aqui, ela precisa ter 3 

qualificações. Eu trabalho com Aids desde de 1987, né. Trabalhei em Santos, uma cidade pioneira. 

Fundei o primeiro programa municipal de Aids do país, então assim, tenho uma experiência larga. 

Trabalhei na OMS, trabalhei no ministério várias vezes... técnicamente, eu tenho a qualificação 

para isso. Mas não basta ser técnico. eu acho que você tem que ser um bom administrador, que é 

uma segunda questão, porque você gere um orçamento super importante. É por exemplo, toda 

essa discussão se é consenso, se é, você precisa ter racionalidade no gasto do dinheiro público. 

Você precisa descobrir mecanismos de que esse dinheiro público possa fluir, por exemplo essa 

questão do fundo, etc. Então tem que ter uma capacidade de administrativa, não só técnica. E tem 

que ter uma capacidade política. Tem que ter uma capacidade de negociar com ong, de negociar 

com o congresso, negociar com as bancadas, negociar com o próprio ministério, então tem que ter 

essa habilidade. E eu acho que foi por isso que o ministro me convidou pra voltar, porque eu acho 

que eu tenho o componente dessas 3 qualificações, vamos dizer assim. 

(E): E em função da importância do cargo, políticamente falando, não só técnica, mudando a 

gestão. Muda-se de partido, muda-se os ministros, muda-se também o diretor do programa. 

(FM): É isso é natural na política brasileira. É uma coisa que acontece a muitos anos. E que a gente 

não espera nenhum milagre específico pra essa área. Eu estou, fui convidado a assumir aqui em 

julho do ano passado com o compromisso de ficar 31 de dezembro desse ano. esse é o meu 

compromisso. Daí pra frente, depende de quem for presidente, de quem for o ministro. E assim, 

eu particularmente, tenho vários convites pra trabalhar em outros lugares, eu tô muito tranquilo, 

assim, eu pessoalmente. E aí, quem vier que tem que analisar, se quer que eu continue, se não 

quer, e tenho que analisar depois, quais são as condições de continuar. Porque eu vim pra cá com 

algumas condições, e todas elas foram garantidas. Condição de autonomia, de poder tomar suas 

decisões, de implementá-las... e tudo aquilo que eu me opus a fazer e aquilo que eu pedi pra que 

fosse feito eu consegui fazer. Eu tô completamente satisfeito até o final dessa gestão. Depois a 

vida vai dizer. Mas acho que a solução, de qualquer maneira, é uma solução institucional, ess é um 

programa que passou por vários governos. É muito mais um programa de estado, que um 

programa de governo. E certamente a pessoa que virá no futuro será tão qualificada quanto, 

quanto foram os antecessores. Todas as pessoas extremamente qualificadas. 

(E): É, mas é isso que eu noto. Aqui há os diretores do programa, do perído que eu estou 

analisando, 2002 a 2010, sempre tiveram grandes qualificações técnicas na área. Em Portugal é 

diferente. Eu tenho, sim, médicos epidemiologistas, mas nem sempre com a mesma competência 

técnica que o anterior ou posterior. Há muito mais jogo político, explícito. Aqui eu acho, pra esse 

diretor, pra esse departamento, a importância dada é muito técnica... 

(...) 

(FM): E a qualidade de todos os diretores sempre foi excelente. 



Entrevista realizado por Everton Dalmann (Q) ao Dr. Alexandre Grangeiro (E) nas instalações da 

Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, 06/05/2014, às 16hs. 

Q: Talvez o senhor me afirmar de novo essa questão do atual financiamento, as discussões com o 

diagnóstico, né, o diagnóstico da saliva atribuídos para a sociedade civil. Ok, isso tá mais 

fresquinho, acabei de falar. O senhor também falou pra mim, sim que as metas da ungas, mais do 

que pressão internacional, são usadas até como um recurso da sociedade civil, pra avaliar o 

programa naquela década, (...) 

E: Tem uma questão de que o governo perdeu uma portunidade de repacruar as metas 

internamente, né não conseguiu fazer um plano dele próprio pra... 

Q: Porque as metas da ungas pareciam pequenas para aquilo que era o programa nacional, porque 

muito do programa nacional foram incluidas as metas do brasil como referência, a parrtir do que 

se fazia no Brasil, (...) criam-se umas metas, que respeitam a capacidade global de resposta, e não 

aquela que seja brasileira (...). O senhor também fala da mensuração, se eu não me engano eram 

só duas metas que eram mensuráveis. Dimunuiu em 50% o número de novos casos e... 

E: Mas você sabe que aquelas que não eram mensuráveis, poderiam ser repactuadas e realmente 

torná-las mensurávies. Isso que é a captuação(?). A captuação é falar: tabém, ok, nós temos 

transmissão vertical, por exemplo, e aí vamos levar para quanto? X vamos levar para quanto. 

Q: O senhor também me disse pra lembrar  depois de escrever... ah, os critérios pra chegar a 

assumir o cargo, nessa década o senhor acha que houve uma continuidade, entre os 

coordenadores (...) 

E: Porque estavam vendo os mesmos proncípios, as mesmas diretrízes, e que os critérios de 

indicação, (...) eram políticos... do ponto de vista do senta junto. 

Q: Conversado, político... 

E: Do critério técnico... ter um novo conhecimento técnico, etc e tal, e do critério de liderança, de 

liderança de vários setores. 

Q: Não só com a sociedade civil, mas o resto, a sociedade civil organzada, os outros 

departamentos de estado... 

E: A academia. 

Q: Também não falamos disso ainda. O senhor também falou uma coi bem interessante... (...) da  

notificação (...) a vigilância epidemiológica, esse fundamento nos casos de Aids... 

Q: (...)A partir de agora vão ser expressos então os (...?) obrigatórios de HIV positivo, portadores 

assintomáticos, por que que não havia sido feito antes, o senhor falou isso... tinham a capacidade 

de telo feito mas não foi feito. 



E: Tem até o momento, que tem uma (...?) técnica, porque nde fato não haveria muita diferença 

entre fazer a notificação de... caso (?) ou pessoas positivas, porque esse universo de quem é 

positivo é... era muito próximo de quem já era caso (?), e segundo... como não se conhece o 

universo inteiro, não se sabe o que ele representaria. Né, se representaria algum grupo especíco, 

algum que tem mais acesso, um que tá mais doente, então, ele não... não ajudaria em explicar 

mais a peidemia. Então não adiantava fazer a notificação. Mas começou todo um investimento 

para se conhecer informações sobre (...?) acompanhamento no serviço, que essa estrutura não foi 

usada pela vigilância epidemiológica, e com isso... 

Q: Já haviam dados disponíveis, podiam ser usados pela vigilância epidemiológica, e não foram. E 

agora, pra gente começar a rever resultado, poder usar isso leva pelo menos uns 4 ou 5 anos, 

porque, apesar de já estar feita a lei, não tá (...). 

E: Vai ter a série histórica. Você vai comparar isso com o que? Mais que tenha hoje... que todos 

estivessem notificados hoje, tá aumentando ou tá diminindo? 

(...) 

01min40s 

Q: Isso é bem interessante. Eu também tinha perguntado para o senhor, se o senhor achava então 

que mudou o discurso, o papel da abia (?) nisso. Talvez a abia fosse, uma hipótese causa e efeito, 

mas muito do que acontece hoje com a bia (?), da dificuldade de quadros de atendimentos 

profissionais técnicos e ativistas, também diminui a sua significância, relevância, perante a 

sociedade. A bia(?) que era de fato uma ong que faz controle social, tanto da parte política, do que 

está sendo feito, do quanto dos dados, né, dos resultados, ela perde esse aspecto do controle 

social em sí, da parte política, de propor novas políticas, novas metas. Eu lembro que eles tinham 

publicações de políticas públicas de Aids. Que se esgotaram já, ao menos a alguns anos... 

E: Mas era um grande locus né. Eles aglutinavam pessoas. Não só as pessoas que estavam dentro 

da instituição mas, aglutinavam pessoas fora da instituição, né, quer dizer, eles tinham um poder 

de convocação muito forte. Para produzir conhecimento, para produzir críticas... 

Q: O senhor também falou da... dentro da sociedade civil, o movimento gay como forte, como 

impulsionador desde o início, e agora, outras metas outros objetivos, outra agenda do (...) 

movimento Aids e as outras organizações, né. As outras populações notam isso. Começam a 

resgatar o movimento gay, ou queixam-se da sua ausência. É mais ou menos isso. 

E: É uma queixa forte (...). Do setor de ongs, Aids, em relação ao movimento gay. 

Q: E que talvez seja o próprio reflexo da Aids entre as pessoas gays. Uma coisa muito velada hoje 

em dia, isso que você falou também... 

E: Uma Aids fobia. 

Q: Aham, de falar sobre, de discutir... 



(...) 

E: É uma coisa absurda, né. Os dados aqui de São Paulo, aqui dessa região central aqui de São 

Paulo. Pessoas que vem pra se sociabilizar na região central. Pessoas entre... em torno de 30, 40 

anos, 1/4 (um quarto) está infectada. 

Q: Nossa! 

E: Então é assim... 

Q: Assustador! 

E: É índice das áreas mais afetadas do mundo. Quer dizer, tirar da bandeira do movimento 

homossexual é quase como tirar um quarto de uma determinada... determinado grupo que tá... 

vivendo com HIV, que tá sofrendo todas as especificidades de viver com HIV. Então eu acho que é 

um erro estratégico, assim, enorme do movimento gay. (..) E tudo bem, legal, tem tantos porque 

poucos estão morrendo. Mas você pega a população gays jovens tem 5%, 6% de taxa de infecção. 

Q: E a gente falava, perguntava pro senhor também, a sociedade  civil agia de modo colaborativo 

entre sí pra buscar recursos direto com o estado. Do início da década. Ao longo da década esse 

perfil variou ou mudou? 

E: Então, que continua trabalhando de forma, entre os setores, continuam informando 

colaborativa (?). A questão é que escaceou (?) o financiamento. Então muda a relação que tem 

com o governo porque também (...), diminuiu o volume de recursos, e mudou os mecanismos de 

(...?) de recursos. Então já não é mais assim o pote de ouro. Ele continua sendo importante, mas 

ele não é mais um financiador do volume que ele era. 

Q: Aquele financiamento, que era pra... fortalecer a organização civil, agora funciona como um 

financiamneto de exclusão, (...). 

E: Então, daí muda a lógica... 

Q: E a partir do momento em que o estado age assim, o meu discurso junto ao estado vai ser 

outro, né. Enquanto eu via o estado como a mina de ouro, e precisava de um discurso coerente, 

bonitinho e amigável pra poder continuar a receber o recurso também, agora isso é mais exigente 

ainda, e as críticas não são bem vindas porque eu corro o risco de ser o primeiro a ser excluído. 

Então vou cuidar do que eu digoa. Antes não, botava muita pressão, dizia tudo o que achava... 

E: E se esse apoio do estado, que se pauta pela exlusão, daí ferrou, né. 

Q: Isso é muito triste. 

E: E aí você perde ainda mais um discurso de concordância com a sociedade. 

Q: Hoje um grande debate está nisso. O papel da sociedade civil... o estado pretende que ela 

seja... 



E: E essa é uma quetão importante porque... eu tenho ouvido nesses últimos anos, um discurso 

muito forte do governo, de que assim, eu ouço a sociedade civil. E a sociedade civil fala assim: o 

governo não ouve a sociedade civil. Aí eu pergunto (...), um tá falando que houve e o outro tá 

falando que não houve, então (...)... os órgãos de controle social estão funcionando? A aquinaids 

(?) tem seus representantes, a cami (?) tem seus representantes, o conselho nacional (...?) tem 

seus representantes, tá se reunindo periódicamente? Tem agenda? Sim. Todos estão funcionando. 

Então porque a sociedade civil tá dizendo que não é ouvida? Alguma coisa deve estar havendo 

porque não é ouvido. E aí não é a questão do ouvir não é de não manter as estratégias de controle 

social. É de imcorporar aquilo que está sendo solicitado como política disso aí. É transformar 

aquilo que está sendo pedido em políticas (...?). É por isso que ela fala que não é ouvida. Ela fala 

que não é ouvida porque não... 

Q: O que propõe o estado acaba não executando (...). 

E: Não é uma falência dos órgãos das instâncias de controle e tal. É uma falta de capacidade do 

governo ou de querer transformar em política mesmo, o que tá sendo proposto. 

07min47seg 

Q: Não é mesmo, tipo, total divergência daquilo que você por agora.... 

E: Parte é. Parte não. Então, por exemplo, tem a... talvez a questão mais divergente que tenha 

agora, pra mim a que tem de mais divergente agora, é a questão de como se direciona uma 

campanha de promoção e de prevenção pra DST/Aids no governo, né. A agenda governamental tá 

muito mais permeada pelos... enfim, pelos valores religiosos do que (...)... 

Q: Do que pela demanda explícita que a sociedade civil traz, e aí acaba sendo filtrado por valores... 

(...) 

E: Tem veto (?). 

Q: E é religioso, mesmo. Tem fundo religioso. É a bancada evangélica... 

E: (...) com essa tem que tomar cuidado, né. Porque também fico preocupado com a questão da 

estigmatização,né. Quer dizer, a generalização para os evangélicos. Como se os evangélicos 

estivessem influindo. Pô, cria uma estigmatização do evangélico. Então todo mundo que é 

evangélico é responsável por isso, né. Se criou uma descriminação de tudo quanto é evangélico. E 

não é verdade, porque a questão do progenitismo, faz parte tanto do evangélico quanto do 

católico. Tanto que o aborto nunca passou nessa sociedade por conta do progenitismo católico. 

Q: Exatamente. 

E: (...) Então o progenitismo... fazer progenitismo faz parte dessas religiões. Seja ela católica ou 

seja ela evangélica. Na base do cristianismo. O que que tá errada então? O que tá errado é o 

estado... 



Q: Que tinha que ser laico (...)... 

E: Aí é que tá o problema. E este estado que está laico não é tudo que é comandado pela a religião 

porque ele mantém laico. Nesse ponto de vista ele não quer... não é um estado islâmico por 

exemplo que direcionar... 

E: (...) O que ele tá querendo, na realidade, é dialogar com uma classe "c" e "d" que tem valores 

que são compatíveis e coincidentes com os dos evangélicos... com o cristianismo. É essa diferença. 

Quem ele elegeu como interlocutor principal dele. O interlocutor principal dele é um público 

conservador, é um público que não tolera publicamente, no seu contexto até tolera, essas 

questões das diversidades. E é esse público com que ele tá tentando dialogar. E pra dialogar com 

esse público, ele esclui as (...?) sociais. Então eu acho que é muito pior que a questão religiosa. 

Porque a gente tenta localizar o problema no progenitismo, mas o progenitismo sempre teve, 

sempre terá, e faz parte dessas religiões. Só assume importância agora porque é com que se tem 

que dialogar. Tem um aumento na classe "c" e "d" no país, enorme. E está se buscando dialogar 

com essa classe. Agora se leiloou as minorias pra poder dialogar mais. 

Q: Sim. Acho que foi isso que nós falamos. 

E: (...?) Não é isso que dá voto no Brasil. O brasileiro não vota pensando se aquele cara apóia o 

homossexual ou não apóia. 

Q: Vota...? Eu acho que vota no carisma do candidato. O vai trazer o melhor pra mim. Dentre 

aqueles que mais benefícios vai trazer pra mim. 

E: Mas vota no universo dele. (...) Sobrevivo mais, sobrevivo menos, tenho mais vantagem, tenho 

menos vantagem, nesse jogo de... (...) Ao contrário, o discurso de exclusão é menos aceito pela 

sociedade brasileira, do que o discurso de inclusão. A sociedade brasileira aceita muito mais, eu 

faço para todos, independente se ele é gay ou se não é gay, do que eu só faço pra quem não é gay. 

A sociedade brasileira é muito mais tolerante do que... bom, enfim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista realizado por Everton Dalmann (Q) ao Dr. Richard Parker (E) nas instalações da ABIA, no 

Rio de Janeiro, 17/05/2014, às 16hs. 

 

Q: Eles estão agora com essa onda, né, de manifestações e greves... A impressão que eu tenho, 8 

anos eu moro fora. é que de fato a situação tá tão boa que todo mundo quer um pouquinho, né? 

(...). deixa então eu explicar. Eu fui a 8 anos para Portugal, na altura eu fui a trás do meu 

companheiro. Mas graças a deus as coisas foram funcionando, fiz o mestrado e agora eu consegui 

fazer o doutoramento lá. Tive um grande constrangimento, que assim, como tinha trabalhado 

alguns anos em Aids ali em Curitiba, eu trabalhei no projeto somos (?) na altura eu tentei consiliar 

essa minha experiência, com o conteúdo do doutoramento. Entretanto, eu via assim que eu tinha 

muita dificuldade, eu tive bastante dificuldade em tentar comparar Brasil e Portugal. E óbviamente 

pela conveniência de ser brasileiro e viver em Portugal. Em relação a Aids, assim, eu fui estudando 

muito, fui buscando muito, achei que era uma zona de comforto, que eu não iria ter que aprender 

muita coisa nova ia ter é que adequar os conhecimentos desse ponto de vista. Então em 2012 eu 

ví o último relatório, aquele relatório que apontava assim para uma diferença da prevalência. 

Então ele apontava 2001, 2011. Aumenta em 0,1 em Portugal, e diminui em 0,1 no Brasil. E aí eu 

lembro que em 2001 foi a altura em que todo mundo assinou as metas da UNGASS. As metas 

eram previstas para 2010. E com essa discrepância da prevalência, eu achei um puzzle, um quebra 

cabeças com o qual eu podia trabalhar. apresentei para o meu orientador, que achou uma boa 

idéia, e vim a campo. 

E: E o dutorado é... 

Q: Em políticas públicas. O meu orientador, ele não é epidemiologista, nem é da área da saúde, ele 

é de fato doutor em ciência política, e é diretor do programa de políticas públicas. Então, é uma 

pessoa genial no ponto de vista das políticas públicas, mas não sabe, não domina o campo da 

Aids,né. Então daquilo que eu escrevi no meu projeto foi aprovado e gostaram. Já fiz a 

fundamentação teorica para ele, e agora vindo a campo eu vi alguns constrangimentos, algumas 

coisas que eu notava enquanto eu fiz a pesquisa, enquanto eu fazia o projeto. E quando a gente 

chega no Brasil, a gente vê que não há um Brasil, né, vários. E as diferenças são muito significativas 

entre uma região e outra, mas infelizmente hoje eu não posso apanhar por isso. Tenho que 

cumprir o projeto que tinha previsto, né doutor Richard. Daí, que, qual é minha questão 

norteadora, que me motiva a investigar, é os dois países, com a mesma pressão internacional, no 

meu entendimento que são as metas da UNGASS, com grupos institucionalizados, grupos de 

interesse institucionalizados, como é o caso da ABIA aqui, que é a segunda instituição brasileira 

em Aids, e da ABRAÇO em Portugal. Porque que os programas nacionais, como os programas 

nacionais trabalharam nesse período, pra que a UNAIDS depois dissesse que as prevalência tem 

tendências distintas, enquanto no mundo estabilizou em 0,8. Minha dúvida é essa, porque que 

doisa países com a mesma pressão internacional, com grupos de interesse institucionalizados tem 

tendências distintas na prevalência. E hoje, assim, com o doutor Richard, eu vou fazer o mesmo 

com a presidenta da ABRAÇO nesse período que era a doutora Margarida Martins. Eu queria 



perceber qual o seu ponto de vista sobre essa questão, primeiramente. 

E: Certo. Bom, é, não sei se o meu ponto de vista vai te ajudar tanto, porque de certa forma, eu 

acho isso um problema, mas eu questiono um pouco a construção do problema que você está 

tentando em fazer. Entendo completamente que você tem o problema, não pode mudar e tem 

que lidar com isso. Dentro da minha perspectiva, é muito difícil de interpretar causalidade 

epidemiológica de fatores sociais e políticas de um modo tão, é... de montar um macro (...?). De 

realmente entender se é por conta desta política que você tem nesta mudança em termos de 

taxas de infecção, é muito complicado. Porque você tem uma gama de fatores que confundem... 

do econômico até o comportamental e etc. Então, nesse sentido, eu vejo um pouco o que você 

está tentando de fazer, eu vejo uma tarefa extremamente difícil, senão impossível. Na minha 

opinião, que fica, isso não quer dizer que você tem que jogar fora o seu projeto... o que interessa... 

não só o que interessa, mas o que é possível fazer, é de tentar de fazer uma interpretação, talvez 

menos causal, e mais uma leitura de como é que as políticas evoluem, e até que ponto essa 

evolução pode ter reflexões não exatas, mas reflexões em termos de tendências, em termos das 

mudanças epidemiológicas. Mas é uma tarefa muito difícil. 

06min28seg 

E: Porque eu acho que você tem que um pouco assumir essa dificuldade, ou você vai acabar num 

beco sem saída para concluir o projeto. De qualquer forma eu acho que também terão uns outros  

se você considera Brasil e Portugal, dois, vamos dizer, estudos de caso, você tem algumas 

questões que seriam importantes que até de comparar e contrastar para pensar sobre isso. 

Certamente, como você mesmo mencionou, esse tamanho e diversidade do Brasil, é uma coisa 

que, eu não vou dizer que não há diversidade em Portugal, mas tamanho, é... escala das questões 

é de uma ordem absolutamente diferente nos dois lugares. Me parece que você tem também 

questões que seria importante comparar em termos de porcessos socioeconômicos distintos. Que 

pelo o que eu entendo, eu não sou especialista, eu estou falando de impressões, né. Pelo que eu 

entendo, no caso de Portugal você tem uma década, aonde a situação econômica tem ficado cada 

vez mais complicada. Óbviamente depois da crise internacional financeira de 2007 e 2008, as 

coisas pioraram muito na Europa em termos gerais, e na Europa do sul acima de tudo, e então 

você tem uma tragetória socioeconômica e econômica acima te tudo, de um certo, senão declínio 

certamente crescentes dificuldades que, imagino que essas dificuldades se traduzem em 

crescentes dificuldades políticas, sociais. Maiores tensões sociais. Elevação de desemprego, 

elevação da pobreza. Que ainda assim provavelmente é pobreza relativa quando comparada com 

o Brasil, né. Aí no Brasil, nessa última década, década e pouco, você tem, de certa forma, uma 

tragetória um pouco contraria.  

09min07seg 

E: A situação do brasileiro tem sido, melhorando, como você pode constatar empiricamente e... o 

número de... os programas de transferência social, uma bolsa família, tem dado certo. Começaram 

no governo Fernando Henrique, com o projeto programa solidariedade, foram ampliados muito no 

governo Lula. Continuado no governo Dilma, então você tem algumas tendências econômicas de 



melhoria. Mudanças de pessoas da pobreza. Você tem, é... um período de... eu diria conquistas 

relativas. Mas basicamente positivas. (...) Basicamente positivas em termos dos direitos sexuais, da 

maior consolidação do movimento lgbt, da situação das mulheres... enfim, uma série de 

movimentos sociais que começaram lá atrás no começo dos anos 80, com a redemocratização do 

país. 

10min27seg 

E: Você tem a consolidação da democracia que acontece ao longo dos anos 90 e chega nessa 

década com uma democracia que nem parece bem consolidada realmente forte de certa forma. 

Você tem consolidação do governo... o maior partido que surgiu na luta contra a ditadura, que 

acaba 3 décadas depois. Firmamente assumindo o poder e governando o país bem ou mal com 

uma certa estabilidade, então  eu vejo no nível mais macro, eu vejo além da grande 

diferenciação do tamanho dos dois países, eu vejo tendências socioeconômicas, políticas... 

diferenciadas. De grosso modo, se a gente entende que a epidemia tem fortes determinantes 

estruturais, eu não acho que é difícil interpretar um certo sucesso no controle da epidemia no 

Brasil, como uma reflexão de algumas tendências históricas em termos desses determinantes 

estruturais. Mas de fazer uma interpretação mais afinada, com mais nuances, com mais detalhes, 

de qual é a razão, que isso... aí é muito difícil de fazer essa coisa. Imagino que esse seria um dos 

fatores que eu acho que seria importante de colocar na sua interpretação, comparando... 

comparando os dois casos. Também, eu acho que, isso é num nível bem macro. 

Q: Sim. 

E: Sempre lembrando que esse nível bem macro é muito difícil de dizer com muita certeza que, 

enfim, porque a situação em Uganda evolui de uma maneira, e a situação em Botsuana de outra. 

Porque a África do Sul é... enfim, neste tipo de interpretação macro, a gente não pode falar as 

nossas interpretações com muita firmeza ou confiabilidade, porque são muito... são 

interpretações, não é? Mas isso seria um fator. Mas aí tem uma segunda coisa que eu acho que faz 

um nível não tão macro. Que você ia querer olhar e que eu não estou, no caso de Portugal, não 

tenho conhecimento para poder opinar muito. No caso do Brasil, tenho. Isso é o que eu diria o 

nível das políticas. Da maneira que o planejamento, sabe, o detalhamento de políticas de 

enfrentamento da epidemia, acontece tanto no nível governamental de um nível estadual ou 

municipal. No caso brasileiro, eu acho que são fases muito distintas, em termos de enfrentamento 

de epidemia. O seu período começa em 2001 com UNGASS, bem no meio do que eu vejo como a 

época de ouro do programa nacional de Aids do Brasil. Como você sabe, pela sua convivência, o 

programa nacional brasileiro começou mal nos anos 80. Foi muito criticado pelas organizações não 

governamentais... vivíamos em pé de guerra, até mais ou menos 92. Em 92 começa a ter uma 

mudança. A Lair Guerra volta a assumir a direção do programa no ministério. as ongs começam a 

dialogar mais com o governo. Eu mesmo que trabalhava com a bia (?) na época, mas eu vou para o 

governo, e passo uma parte do ano como chefe da unidade de prevenção. Paulo Texera vai para e 

cria uma unidade de relações com a sociedade civil. E ao longo dos anos 90, essa relação vai 

melhorando, o governo vai assumindo a perspectiva de enfrentamento da epidemia com base nos 



direitos humanos. Que foi a bandeira das ongs. O governo aceita e assume essa bandeira. 

Desenvolve um novo com sérios financiamentos externos pelo banco mundial. Consegue 

financiamento interno com o tesouro nacional. Implementam um programa de acesso a 

tratamento. Em 96 é o primeiro ano em que você tem a eficácia dos antiretrovirais combinadas. O 

governo brasileiro promove a lei Sarney, que garante esse acesso a todo brasileiro que precisa, 

novamente uma questão de direito, baseado na constituição de 88. E a idéia da saúde como um 

direito de todos e um dever do estado, o programa de Aids assume isso, consegue passar essa lei 

no congresso, em menos de um ano depois do congresso de  Vancouver aonde a eficácia desses 

medicamentos é declarada. Em 2001 o New York Times publica o famoso artigo de Tina 

Rosemberg: "Look at Brazil", olhe o Brasil. Como desde 96 o Brasil tem sido o único país em 

desenvolvimento de implementar um programa como esse. Como em poucos anos pode 

demonstrar a queda das taxas de mortalidade por causa do acesso a tratamento. Os técnicos do 

ministério da saúde, todos ligados a partidos de esquerda, partido socialista, partido dos 

trabalhadores, inteligentemente usam uma leitura alternativa dos custos e benefícios econômicos 

de mostrar que apesar de alto custo, esse acesso a tratamento tem o resultado de abaixar o preço 

total do enfrentamento da epidemia. Porque eles podem mostrar anos de trabalho que não são 

perdidos, eles podem mostrar uma série de coisas que são ganhos econômicos. E eu não tenho na 

minha cabeça, ams existem várias publicações sobre em 3 ou 4 anos o Brasil, vamos dizer, vira a 

esquina em termos dos custos. Os custos vão subindo, mas o dinheiro poupado vai subindo. Você 

chega ao ponto que com esse investimento você está poupando mais do que você está gastando. 

E essa poupança, também acaba sendo uma poupança em termos das infecções. Porque também 

o uso dos medicamentos, o acesso a tratamento abaixa as taxas de vírus das pessoas. E até a 

prevenção primária acaba sendo beneficiada pelo acesso a tratamento. Então, 2001 é mais ou 

menos aonde você está chegando ao auge destas políticas positivas, vamos dizer. 

18min53seg 

E: E aí, ao longo dos anos 2000, eu acho que até mais ou menos o final do governo Lula, é que eu 

acho que você tem a continuidade desses bons resultados de uma política muito bem sucedida do 

enfrentamento da epidemia. Aí as coisas começam a mudar. Com a saída do Lula e com a entrada 

do governo Dilma, com a perspectiva política aonde um dos dois principais concorrentes, ou 

inimigos da Dilma, é... Marina Silva com sua ligação com o movimento evangélico, você tem uma 

preocupação muito grande, por parte do governo brasileiro, do governo Dilma, e os diversos 

ministros ligados ao governo Dilma, de apaziguar e tentar enamorar com o movimento evangélico, 

para tirar um pouco da força de alguns dos concorrentes e principalmente da Marina Silva e 

aliados. Então o governo Dilma começa... a tentar fazer as pazes e, de certa forma, de premiar ou 

de dar favores políticos para a bancada evangélica do congresso. Então o governo Dilma começa a 

enfraquecer muito do... sei lá, da ousadia do programa nacional de Aids. Começam a censurar 

campanhas de Aids, começam a censurar não só campanhas de Aids, mas ações, programas 

governamentais em outras áreas como educação, a escola sem homofobia, o materiais 

censurados. A própria Dilma faz declarações infelizes que oseu governo não vai apoiar orientação 

sexual nenhuma... enfim, eu não me lembro exatamente os termos. Mas uma série de coisas são 



feitas, principalmente na área de educação e social. Educação saúde, aonde atividades que 

criaram nesse nível político e das políticas programáticas dos programas implementados por 

ministérios, essas coisas começam a ser enfraquecidas, no atual governo brasileiro. 

22min04seg 

E: Então, o sucesso que foi mais ou menos de 92, 94, até 2006, 2008 quando o Lula sai, começa 

realmente a mudar. Então, na minha opinião, os resultados, em termos dos efeitos, 

epidemiológicos desse tipo de política não é imediato. Você não vê imediatamente as mudanças 

em termos de... 

(...) 

E: São coisas de 5 a 10 anos. Então, eu não sei, se eu tivesse uma bola de cristal e te dizer se essa 

tendência que você marca de 2001 até... 10 anos depois de UNGASS, se isso vai continuar, se você 

faz uma leitura dessa mesma coisa de 2015, ou em 2020, será que essa tendência vai ser... eu 

pessoalmente acredito que não. Temos visto, até o final dos anos 2000, mais ou menos em 2009, 

2010, você começa a rever as taxas entre você ter o reconhecimento de que o Brasil não tem uma 

epidemia generalizada, tem uma epidemia concentrada em diversos grupos. E entre alguns desses 

grupos, principalmente homens que fazem sexo com homens, e jovens homens que fazem sexo 

com homens, você começa a ver a taxa se elevar. Ao mesmo tempo que se eleva essa taxa, o 

governo, a pedido da bancada evangélica, censura uma campanha feita para (...) para essa 

população. Então você tem uma série de coisas nos últimos 4 anos, você tem uma série de coisas 

realmente muito preocupantes em termos do enfraquecimento das campanhas brasileiras. A falta 

de ousadia... 

Q: Em comparação ao início da década. 

E: Exatamente. É muito possível, eu acho que isso vai mudar... esse quadro futuramente. Como 

isso pode ser comparado com Portugal vai além do meu conhecimento da situação lá para eu 

poder comentar. Mas no Brasil, especificamente, me parece que isso... 

Q: Que essa tendência não vai se manter por muito tempo. 

E: Eu acho difícil. Acho muito difícil. É verdade que, agora na atual gestão do programa, 

departamento... efetivamente o programa de Aids do Brasil, quando o Dirceu (...?) saiu e o Fábio 

Mesquita entrou. O Mesquita tem tentado na medida do possível trazer de volta um pouco as 

perspectivas anteriores, mas com muita dificuldade. E também...sería justo também assumir ou 

reconhecer que o próprio Dirceu tentando nadar contra uma maré em termos do que ele queria 

fazer, com o que estava permitido pelo ministro, enfim, o ministro Padilha vem de uma família 

evangélica progressista. E ele tem fortes ligações com o movimento e a bancada evangélica. Ele 

óbviamente quer o voto deles para concorrer para governador de São Paulo. Então, uma série de 

coisas aconteceram independente dos esforços positivos do programa de Aids, num nível mais alto 

e na política eleitoral, você tem uma série de coisas que um pouco torcem contra o sucesso do 

programa brasileiro. Então vamos ver onde isso nos leva, mas eu acho que isso vai ter um impacto 



futuro que pode ser menos positivo do que o que tem sido visto até agora. Olha só, eu acho que o 

que a gente acabou de conversar aqui agora são dois níveis de questões estruturais. uma coisa 

bem macro... tendências 

Q: Que é difícil achar casualidade... 

E: aí você tem um pouco mais do... (...) mesmo nível das políticas públicas de um  modo 

específicos, que são óbviamente influenciados por essas tendências maiores onde você também 

tem uma situação onde os bons indicadores macros do pedíodo Lula, não estão mais. A situação 

está piorando num nível do Brasil. Não é tão ruim quanto estava, certamente. Mas também não 

é... aquela coisa que o Brasil vai ser o poder emergente... isso ninguém está falando mais. você 

olha na rua e você tem as manifestações, você tem uma série de insatisfações que esses 

resultados positivos não foram repassados para o povo de uma maneira como devetia ter sido 

feito, e isso está certamente sendo questionado. 

27min40seg 

E: Aí eu acho que tem um terceiro nível, dessa coisa de nível. Se você tem macro e meso (meio?? 

mesmo??). Eu acho que também você provavelmente teria que olhar um pouquinho pelo menos 

num nível mais local, mais comunitário. E quando você chega lá, você também vai ver, eu acho 

que há uma influência muito grande do nível macro e meso (?) num nível local. Quer dizer, a 

mobilização social que aconteceu na base, que em inglês se chama grass roots, nos anos 90 que foi 

alimentado com dinheiro repassado dos projetos do banco mundial. Tinha muito dinheiro para 

apoiar a mobilização da base das ongs. Ongs Aidas, mas também... de tudo... é... sindicatos, várias 

organizações tinham projetos de Aids num nível mais... 

Q: É verdade não eram só ongs Aids, né? 

E: Exatamente, então era uma ampla mobilização da sociedade, que foi feita via esse tipo de 

financiamento. Mobilizando projetos de prevenção, enfim. Nos anos 90, as ongs Aids foram de 

umas 30 ou 40 no país inteiro para 400. Uma coisa absurda. Aí quando esse dinheiro começou a 

diminuir dos anos 2000, também o número de organizações fazendo esse tipo de ação começaram 

a diminuir. Teve um período em 2010, quando parecia que cada semana você iria escutar de outra 

ong Aids fechando as portas. O movimento gay que a muito tempo lucrou com os projetos de Aids 

de fato quando tinha dinheiro para fazer a mobilização dele, largou a Aids rapidamente. Você olha 

a política nacional lgbt, menciona Aids 2 vezes. E uma vez era o glossário (?). O relatorio mesmo, 

uma única referência à Aids em 2004. Então o que eu estou dizendo é que, nos anos 2000, houve 

uma desmobilização crescente, no nível comunitário, no nível local e no nível da sociedade civil 

também. Então as mudanças macro e meso (?) acabam também tendo reflexões no nível local, no 

nível da base, é muito forte. As ongs de Aids, a própria bia (?) é... 2012... desde 2010 a bia (?) 

enfrentou sérios problemas financeiros. Quase todos os financiadores,as agências financiadoras 

internacionais que financiavam projetos de Aids, saíram do Brasil ou deixaram de financiar a Aids. 

Porque o Brasil agora é um país emergente, não é um país pobre, não precisa de nós. Da 

perspectiva dessas agências, tem outros lugares mais pobres e necessitados, e da perspectiva 



delas é absolutamente razoável colocar o dinheiro delas na África, ao invés de países da América 

Latina etc e tal. Então você tem tanto o dinheiro governamental que era repassado para a 

sociedade civil, quanto o dinheiro do desenvolvimento da filantropia internacional, começou a 

diminuir criando uma crise no setor das ongs, absolutamente drástica. Na bia (?), reduzimos... 

quase fechamos, e reduzimos pela metade o número de empregados, da equipe da bia (?), por 

exemplo. 

Q: Isso de 2010 até hoje... provavelmente tem menos da metade... 

E: Exatamente. Então em menos da metade (...)do dinheiro, e metade do pessoal. e isso não é 

específico da bia (?). Isso é uma coisa assim... é um retrato (...). Sabe, todos os ongs Aids, você vai 

ter essa mesma situação. Então, a mobilização de base, não existe da mesma maneira que existia 

no começo ou até a metade dos anos 2000. 

32min21seg 

E: Ao longo dos anos 2000, o orçamento da bia (?) foi subindo, subindo, subindo até mais ou 

menos 2007. E de lá vem caindo, caindo, caindo. 

Q: Drásticamente. 

E: Então... isso é como eu falei. Vai para gapa (?) vai para qualquer ong... Eu acho que você vai ter 

uma coisa parecida. Então me parece que esse terceiro nível, do nível mais local, também é uma 

coisa que valeria olhar, comparar e não só, enfim, ABRAÇO e a bia (?) são certamente, acho que 

são parecidas 

Q: As primeiras... 

E: Os primeiros e ainda os mais influentes. Mas se você faz o campo total, não sei quantas são as 

instituições em Portugal. No Brasil, diminuiu muito, e muitos dos grupos que (...) no começo dos 

anos 2000 não eram ongs Aids, mas eram ongs ... (...) feministas, que fizeram projetos de Aids, não 

fazem mais. Porque a Aids... não tem dinheiro lá. Então eles vão onde o dinheiro está. É uma coisa 

de sobrevivência. É interesse, mas é um interesse absolutamente compreensível. Não é uma coisa 

de criticar, mas o que você tem é uma sociedade... um nível local, menos mobilizado do que antes. 

E muito menos mobilizado. Então, o resultado, se você hoje está com esse tipo de infecção, entre 

os jovens gays isso vai subindo. É isso o resultado de grandes macro... esforços macro e políticas 

públicas, ou de questões locais? Não sei. É de todas essas questões... 

Q: Exatamente. É nos três níveis. 

E:... que tem algum impacto. Nós não temos mecanismos de investigação adequadamente finos 

para poder medir qual dessas coisas... é mais uma leitura de várias conjecturas que acabam 

cruzando alguns fatores, e isso acaba te dando uma situação muito menos favorável em termos do 

que está acontecendo. (...) 

Q: O senhor já me respondeu muita coisa que eu mesmo ia inquerir com o senhor. Nesses 3 níveis, 



até porque quando eu começo o puzzle, eu tenho mais ou menos esse mesmo constrangimento. 

Como é que eu vou conseguir comparar questões distintas quando não é tão causal quanto eu 

achava quando eu escrevi o meu projeto. Então, diante disso eu preferi tentar comparar a nível 

macro, meso (?) aliás. Que que eu pensei, diante de algumas entrevistas exploratórias que eu fiz, o 

projeto estava aprovado, então tentar perceber como o programa nacional reagiu a pressão 

internaional das metas, e a própria bia (?) como um exemplo, né, da sociedade civil, em relação a 

essas mesmas metas. Porque eu também percebi isso, quanto mais estudando, eu vou notando 

que é muito simplista querer dar a causalidade em função dessas três variáveis. Agora, eu tento 

focar então no padrão do meso (?), como esses programas nacionais trabalham e lidam com a 

pressão internacional, e com a pressão de base que o senhor... a bia (?) como exemplo disso. É o 

que eu pretendo investigar agora. E algumas das questões que eu gostava de expor para o senhor, 

que inclusive o senhor já me responde um bocado, é em relação ao próprio perfil do movimento 

ong/Aids, na sociedade civil organizada. Né, ao longo desses 10 anos, muda o perfil da sociedade 

civil, não é? 

(...) 

36min27seg 

Q: Como lhe dizia, para além dessa questão que eu gostava muito de saber o seu panorama, sua 

apreciação sobre. Que bom que reforça mesmo a idéia que eu vim construindo ao longo dos 

últimos meses. Em relação ao nosso ponto de meta, o ano 2001, as metas da UNGASS, Brasil um 

país signatário, são metas orientadoras, norteadoras para a intervenção dos programas nacionais 

em todo o mundo. A bia(?) considerou essas metas na sua intervenção junto ao programa nacional 

e a população alvo? Ao longo dos 10 anos? 

E: É, até certo ponto sim. Eu não diria que a bia (?)... enfim, essas metas fazem parte de um 

quadro, uma série de coisas que a bia (?) leva em conta. Eu não diria que a gente organiza nossas 

ações lendo as recomendações internacionais. É um pouco uma... pessoas da equipe da bia (?) 

com interação com o programa, com os consultórios do programa, certamente acompanhou todo 

esse processo. Contribuiu para os relatórios Brasileiros. Fizemos várias coisas que  o povo 

incirpora de uma maneira orgânica, vamos dizer, essas questões dentro das nossas preocupações. 

Mas nós também estamos reagindo a questões políticas ou outras, partidárias, questões políticas 

da mobilização dos movimentos sociais como um todo. Então nossa relação com o movimento 

lgbt, o feminismo, o movimento negro, enfim, tem uma série de fatores em que essas questões de 

UNGASS entre outros fatores fazem parte de um cálculo, de um raciocínio não muito reflexivo e 

talvez. Mas mais reativo e próativo que você vai construindo as suas políticas. Então isso interage 

com fontes de financiamentos que você tem acesso, isso interage com uma série de outros 

processos transnacionais do qual você participa. Então a gente acompanha os processos da ONU 

basicamente, acompanha os processos da sociedade civil transnacional, então são diversos eu 

diria, os fatores que acabam influenciando uuma organização como a bia (?). Eu acho que dentro 

do mundo das ongs Aids e das ongs brasileiras, a bia (?) provavelmente tem uma... está antenada 

com as questões internacionais. Talvez um pouco mais do que as ongs... a maioria das ongs. Até 



porque a bia (?) sempre teve um pouco o papel, um pouco de uma ong intermediária. Quer dizer, 

não era uma ong de base, era associação brasileira, tem uma base no Rio de Janeiro, mas sempre 

tentou de pensar a epidemia de uma maneira um pouco mais ampla e ter uma relação também de 

uma certa... um certo algo com academia, com a pesquisa. Não é uma instituição de pesquisa em 

termos acadêmicos, mas faz pesquisa. A bia (?) dialoga com a academia em termos das suas 

publicações, sempre tentando trazer pesquisadores e intelectuais, para pensar as questões da 

sociedade civil no enfrentamento da epidemia. Do mesmo modo que a bia (?) sempre tentou 

trazer pessoas de outros movimentos sociais para refletir sobre a questão de Aids. Então, se você 

olha Paulo Freire, as únicas coisas que ele escreveu sobre Aids foram parar no boletim da bia (?). A 

gente sempre teve essa coisa meio de ser um intermediário entre vários espaços, e tentar utilizar 

isso de uma maneira produtiva em termos do enfrentamento da epidemia. Eu acho que isso 

continua sendo característica da bia (?). Então a bia (?) um pouco lida mais com as tendências 

internacionais do que a maioria das ongs emtermos da sua atuação. Eu diria que lida ou articula, 

mas não de uma maneira muito mecânica. Então talvez organizações menores teriam a tendência 

de ler e incorporar as recomendações da UNGASS mais do que a bia (?), que ia ler e dialogar, ou 

ler e pensar se isso encaixa no que a gente está fazendo, se isso faz sentido, em termos do que a 

gente está fazendo. 

Q: Esse exercício foi feito, é isso? 

E: Foi, mas não de uma maneira muito sistemática, não. Não numa maneira sistemática. Eu acho 

que muito mais numa leitura de diversas coisas que a agente vai fazendo em diversos campos. 

Então a bia (?) também tem, como você deve saber, tem no projeto sexual de (...??), que é muito 

mais sobre direitos sexuais. Tem a ver com a Aids mas tem um leque muito mais amplo de 

questões. Tem o gtpi (?) sobre propriedade intelectual, que lida com as questões de propriedade 

intelectual com Aids mas de uma maneira mais ampla também. Então a gente dialoga com o que 

eu chamaria de áreas afins. Que tem a ver com a Aids de uma maneira muito importante, mas 

também tem a ver com processos que vão além da Aids. Então a propriedade intelectual é uma 

série de processos da organização mundial de comércio, e as entidades internacionais de 

propriedade intelectual, que lidam com a Aids, como a declaração de Duhac (??) que tem a ver 

com saúde pública, e a sua relação com (...?), por exemplo. Isso tem muito a ver com Aids, mas é 

mais amplo do que a Aids. Então a bia (?) também trabalha com esses processos, que são extra 

UNGASS de certa forma. Como hoje em dia você vê essa grande série de polêmicas sobre direitos 

sexuais, as leis negativas em Unganda, Nigéria, de outros países. As brigas... nas entidades de 

direitos humanos da Onu e da própria assembléia geral da Onu. Então o (...?) dialoga com todos 

esses processos que incluem a Aids, mas que vão muito além da Aids. Então, nesse sentido, eu 

acho que provavelmente, quando comparado com muitas outras ongs, ongs Aids especialmente, a 

bia (?) tem um leque mais amplo de espaços e influências aonde as nossas posições e os nossos 

projetos são construídos. 

Q: Posso entender então que as metas da UNGASS foram mais uma questão a ser debatida dentro 

da bia (?), do que qualquer ênfase norteadora, ou de caminho a ser seguido, ou de pressão sobre 

o programa.... 



E: Essa é a tua opinião. Valeria a pena perguntar a outras pesssoas dentro da bia (?) o que eles 

acham, mas na minha opinião não seria fundamental. Um entre outras, é interessante, importante 

para ver a linha, realmente, dos programas e políticas de Aids estrito senso, mas tinha esse leque 

mais amplo que também faziam parte das nossas reflexões. 

Q: Perfeito, senhor Richard, muito obrigado. Em relação... o senhor já mencionou comigo sobre a 

sociedade civil, o próprio perfil do movimento lgbt, que tinha a Aids como bandeira, e agora já não 

tem mais. Então a sociedade civil organizada ou até mesmo grupos de interesse 

institucionalizados, eles mudaram o seu perfil de atuação, e mesmo o próprio perfil da instituição 

ao longo desses 10 anos. E muito em função da conjuctura política, é isso? 

E: Eu diria. É, a conjuctura política e econômica. As fontes de financiamento que poderiam ser 

utilizadas para o tipo trabalho que a bia (?) faz mudar muito e diminuir muito. Então nesse sentido 

a bia (?) realmente tinha que fazer uma série de mudanças na sua atuação para poder sobreviver. 

Q: Eu tenho a impressão, não vou ser correte de onde eu ouvi, mas que, ao ler o vosso site, ou 

alguma das pessoas com quem conversei, que de fato a bia (?) era uma das poucas instituições 

que dependia de recurso público nacional. Sempre foi uma instituição que dependia de recursos 

internacionais, e daí garantida a sustentabilidade. E que na atual conjuctura isso muda, como o 

próprio doutor Richard me diz. É fato, de fato a bia (?) não buscava o recurso direto no programa 

ou... 

E: Poucas. A gente sempre usava recursos de diversos lugares. Tinha uma época nos anos 90, 

quando a gente tinha um certo desentendimento com o programa, em meados dos anos 90, que 

provavelmente a gente não tinha nenhum apoio do governo federal, por exemplo. Mas desde 99, 

mais ou menos, a gente tem tido uma mistura. Nunca foram predominantes os recursos nacionais. 

Mas sempre tinha uma importância estratégica. Principalmente ao longo dos anos 2000, 

principalmente para financiar ações mais de base. Ações de prevenção ou de assistência de 

alguma forma para as populações mais vulneráveis do Brasil, esse tipo de coisa. Programas para 

populações específicas locais, a gente tem tido bastante projetos, vários projetos de apoio 

nacional, seja pelo governo federal, ou da secretaria estadual, enfim. Depende de as vezes o 

governo federal repassado para o nível estadual, e as concorrências são nesse nível. Mas nunca foi 

isso que, vamos dizer, segurou a base da bia (?). Isso sempre foi uma composição junto com 

recursos internacionais, que foram provavelmente predominantes... até hoje é predominante. Por 

várias razões. Hoje em dia nós temos a aprovação de um projeto bastante significativo desde o 

ano passado de recursos nacionais via o ministério da saúde, mas já tem até hoje, em maio... Eu 

fui no dia 31 de dezembro para assinar na secretaria de saúde o cotrato (...?) em brasília, foi 

assinado no último dia do ano passad, e até hoje os recursos não chegaram. Então, se vão chegar 

ou não, só deus sabe. Esse é um tipo de recurso que a gente está tentando conseguir a 3 anos. 

Finalmente foi aprovado no ano passado, mas não chegou ainda o recurso. Se chegar, é um 

recurso comparável com o maior projeto de apoio internacional que a gente tem. Mas tem que 

chegar. 

Q: Pois, é. Por enquanto, basicamente, é internacional o financiamento. 



E: É. 

Q: Ok. E dentro daquele período, 2001 e 2010. Qual foi a ação, as vezes um decreto lei, uma 

intervenção do programa nacional, que o senhor consideraria louvável, algo que possa ser 

destacável no sucesso ou insucesso. 

E: São vários... eu acho que as questões mais importantes foram como o licenciamento 

compulsório do medicamento que em 2007 é feito. (...) Que Lula declara o licenciamento 

compulsório para isso. Isso foi certamente muito importante. O papel do governo brasileiro em 

termos de lutar para os preços menores de medicamentos foram importantes. A coragem do 

governo brasileiro, acho que foi em 2004, de recusar o dinheiro de usaid (?). Da questão dos 

direitos dos trabalhadores do sexo, era super importante. Nenhum outro país fez isso. É uma coisa 

que eu acho que todo mundo no movimento de de Aids brasileiro sentiu orgulho dessa posição. 

Inclusive nós perdemos dinheiro por causa disso. Então foram muitos. Lamentavelmente a maior 

parte dessas coisas foram, nos últimso anos, foram sendo contra balanceadas por coisas ruins. 

Então, se a recusa do dinheiro americano por causa de desrespeito dos direitos humanos das 

prostitutas foi uma grande conquista. A censura da campanha de precvenção para trabalhadores 

de sexo, é feito no governo Dilma, foi uma vergonha nacional. Nessas coisas temos bons exemplos 

e temos péssimos exemplos. Lamentavelmente nos últimos tempos, os exemplos negativos tem 

predominado em relação com a época de ouro, como eu chamo, quando o Brasil foi uma liderança 

mundial, em termos de enfrentamento da Aids. 

Q: Entretanto, doutor Richard. Quando eu faço a investigação, a comparação entre os relatórios 

de vigilância epidemiológica dos dois países no período proposto, eu tenho um grande 

constrangimento que é: desde antes dos anos 2000, Portugal faz a vigilância epidemiológica dos 

pacientes, desde os portadores assintomáticos, até doentes de Aids. Os relatórios brasileiros só 

contabilizam os casos de Aids. Qual é a opinião da bia (?) sobre isso, e o que foi feito em relação a 

isso? 

E: Isso é, obviamente... cria-se uma grande dificuldade. A falte de dados mais precisos sobre HIV, e 

não só Aids faz muita falta. Por outro lado, o tamanho de Portugal, é o tamanho de um dos 

estados maiores dentro da federação do Brasil. E de fazer o que Portugal faz é uma coisa que é 

muito mais fácil num país menor do que num país do tamanho do Brasil. Então eu acho que 

enquanto eu lamento não ter o conhecimento... há uma regra básica, tanto de UNGASS quanto de 

UNAIDS, know your epidemic. Conheça sua epidemia. É de uma importância fundamental. Eu acho 

que o Brasil faz o que pode nesse sentido. Mas o tamanho imenso, uma população de duzentos e 

não sei quantos milhões de pessoas, coloca desafios de uma ordem muito diferente no Brasil. 

Certamente gostariamos de ter dados mais precisos do que temos. Pelo outro lado, apesar de 

talvez não ter números tão completos, eu diria que, a epidemiologia brasileira como disciplina, 

como área de saber, é bastante sofisticada, e bastante profissional. E então os estudos de 

vigilância (...?), os estudos que tem sido feitos no Brasil, eu não sinto que eu estou trabalhando 

com uma epidemia desconhecida. Até, talvez, não ter os mesmo dados precisos que você tem em 

Portugal, eu sinto que a gente mais ou menos entende onde é nossa epidemia, e quais são as 



tendências, quais são as questões epidemiológicas, que precisamos levar em conta. Eu acho que 

com o passar do tempo, até no começo da epidemia, trabalhavamos por aquelas ficções 

necessárias, que a epidemia vai atingir a população toda, etc e tal. Hoje em dia a gente sabe que 

não é bem a verdade. Que são certos grupos que são muito mais expostos, mais vulneráveis, e que 

é ali que o nosso esforço tem que ser maior. Não quer dizer que nós vamos ignorar a 

democratização da informação tem sido a meta da bia (?) desde o seu fundamento, com o Betinho 

nos anos 80. Foi de trabalhar para a democratização da informação, e continuamos fazendo isso 

para todos. Mas também sabemos que são populações mais moderadas, onde a gente tem 

concentrado os esforços. No caso da bia (?), os homossexuais tem sido talvez a população 

prioritária, especialmente os jovens, mas também temos feito projetos para homossexuais de 

terceira idade etc e tal. E também tem feito projetos para populações de jovens de todas as 

identidades sexuais, e de mulheres heterosexuais, enfim, a gente não limita uma população ou 

outra, mas tem sido nessas três, talvez, homossexuais, jovens e mulheres que o nosso esforço tem 

sido maior. E isso é porque, na nossa opinião, são os grupos mais vulneráveis, em termos das 

características... em termos determinantes sociais da epidemia no Brasil. 

Q: Perfeito, e apesar da gente não ter o perfil do HIV, graças àqueles perfis epidemiológicos dos 

casos de Aids que também indicam isso nessas populações mais vulneráveis, é possível fazer uma 

intervenção fundamentada nisso. 

E: Exatamente. 

Q: É um grande constrangimento para eu comparar. Esse dado eu não tenho para comparar. Mas 

casos de Aids a gente tem, e eu vou comparando e foi o que fundamentou a minha intervenção. 

Entretanto, nessa comparação, quando eu olho só os casos de Aids, nesses 10 anos que eu estou 

investigando, um fato que chamou a nossa atenção foi que, nos anos... no início dos anos 2000, 

em Portugal, os tóxicodependentes, os usuários de drogas, aqui a gente fala tóxicodependentes, 

né?  

E: Aqui a gente fala de usuário... 

Q: Udi, isso... Em Portugal, os udis em 2001, representavam 50% de novos casos. Agora em 2010, 

quando eu vou analizar, eles estão em menos de 10%. Nesse mesmo período, eles já não são um 

grande constrangimento brasileiro. Então fica pertinho de 1% durante toda essa década. É algo 

que a bia (?) olha, repara? 

E: Só no nível das políticas. A bia (?) nunca desenvolveu projetos para essa população, mas sempre 

se mostrou a favor da redução de danos, a favor da descriminalização da questão do uso de 

drogas. De encarar a questão de drogas como uma questão de saúde pública, que não da 

criminalização, e de apoiar as políticas de trocas de seringas. Então a nossa atuação com drogas foi 

muito mais num nível político do que implementar programas. Eu acho que as políticas adotadas 

no Brasil, resolveram essa questão em grande medida, a epidemia entre usuários de drogas é 

razoavelmente bem controlada. Novamente, há uma preocupação sobre fechamente de 

programas de troca de seringas de uma série de coisas nos últimos anos. Mas isso é novamente 



uma questão política... 

Q: Bancada evangélica com valores que corrompem... 

E: Exatamente. A questão... a postura das igrejas evangélicas com a questão de drogas. Muitas 

dessas igrejas surgem em comunidades afetadas negativamente pela questão do uso de droagas 

pelos pobres. E a epidemia de crack que não é vinculada ao HIV. Há o retorno à uma lógica mais de 

controle criminal da questão de drogas, e de abandonar a perspectiva de saúde pública, que nos 

preocupa muito. Não sabemos se isso vai reverter em taxas de incidência crescente. Não temos 

essa certeza, mas é uma preocupação. Temos um sinal de alerta, vamos dizer sobre a questão de 

drogas. 

Q: Mas é um alerta que surge não necessariamente por causa da questão dos udi, mas mais pelo 

crack... 

E: Pelo crack e a maneira como encarar a questão de drogas pode reverter para os usuários 

também de drogas injetáveis.Tivemos uma grande conquista de arrancar do setror criminal, do 

setor jurídico a questão de drogas. E a gente está vendo o setor jurídico readquirindo o seu 

domínio. Isso preocupa um pouco. 

Q: Um exemplo disso seria o internamento compulsório. Já não é mais um direito (...)... já é mais 

recente, não entra no meu período de investigação. 

E: Exatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista realizada à Dra. Mariangela Simão Galvão, via Skype, no dia 04/06/2014, às 17hs. 

(E): A questão norteadora de minha tese é “Como é que em países sujeitos à mesma pressão 

internacional (ambas são signatários das Metas da UNGASS), possuidores de Programas Nacionais 

de Controle do HIV/aids (com acesso universal ao tratamento) e grupos de interesse 

institucionalmente constituídos (como é o caso da ABIA, no Brasil e ABRAÇO, em Portugal), 

apresentam tendências distintas na taxa estimada de prevalência do HIV na população adulta, 

entre 2001 e 2011, passou de 0,4% para 0,3% no Brasil e de 0,6% para 0,7% em Portugal, 

enquanto no mundo estabilizou em 0,8%, segundo o Global Report da UNAIDS, 2012?" Qual é a 

sua opinião sobre esta questão? 

(MG): Estaticamente esta diferença não é significativa, pois na prevalência você junta os vivos e 

mortos, e quanto mais as pessoas ficam vivas, mais aumenta a prevalência, diferente da 

incidência, que é uma forma melhor de medir… o Brasil ainda estava trabalhando indicadores para 

a indicência de HIV e não de aids. Primeiramente, não sei se é uma diferença de fato. Pois no 

Brasil, por exemplo, a incidência é calculada pelo Sentinela (fundamentado pelo Português), e ali 

se faz uma extrapolação para o adulto jovem, e isto são apenas modelos, e não como se divessem 

sido contadas as pessoas que vivem com HIV, não é indicador que possa atribuir tanta previsão. 

Além disso, há outros modelos que demonstrariam de que a prevalência no Brasil talvez fosse 

ainda mais baixo. Não é correto atribuir tendência de aumento em Portugal ou de diminuição no 

Brasil, por um modelo que apenas estima prevalência. Pois os países em análise não utilizam o 

mesmo software, nem Brasil nem Portugal, utilizam o Spectrum para perceber as respetivas 

prevalências, visto que os dados que cada um dos países apresentam dados distintos, pois utilizam 

critérios distintos para este dado. 

E: Momentos mais significativos da PP de enfrentamento da aids no Brasil, entre 2001 e 2010.  

(MG): Na minha gestão fizemos a primeiro licença compulsória, com a queda de patende, em 

2007, do Ivaferense. Outra coisa que gostei foi pactuar os planos de enfrentamento do novo perfil 

da epidemia, com os conselhos de secretários municipais, com CONASEM, COSEN, plano de 

enfrentamento entre gays, entre mulheres. Na época de Paulo Teixeira os genéricos foi um grande 

avanço. 

 (E): Em relação as metas, como foram percebidas em sua gestão? 

(MG): Na verdade o Brasil influenciou muito o estabelecimento das metas, o PN vem de outra 

origem, em 2001, as Metas surgem para empurrar a resposta mundial. O que o Brasil fez nos anos 

seguintes, Por exemplo em 2001 não se falava em acesso universal, depois em 2006 já se inclui 

isto, pois o Brasil tinha um papel super importante no cenário mundial em mostrar que um país 

em desenvolvimento podia fazer acontecer este tipo de movimento. Não diria que as metas da 

UNGASS influenciaram o estabelecimento que o Brasil tinha no enfrentamento da aids, mais ao 

contrário, a exemplo da política de acesso universal ao tratamento. Considero que é incorreto 

dizer que foi influenciado. 



  

E: Sobre SC organizada, como usaram as metas na intervenção junto ao PN e a diferença ao longo 

da década? 

(MG): As metas de UNGASS e de 2006 oferecem um padrão de monitoramento, ao endossar 

qualquer declaração de compromisso os países se comprometem, mas se não houver 

monitoramento fica só uma declaração de compromisso sem nenhuma estrutura para 

acompanhamento, e as Metas ajudaram o Brasil, pois não era necessariamente reconhecida pela 

SC, tivemos a Gestos que cria o Fórum UNGASS para monitorar, e como o Brasil assinou, era 

considerado relevante um relatório da SC para perceber a ação do País. Sugiro conversar com a 

Alexandra Nilo, da Gestos, responsáveis por este seminário, que era inclusive pago pelo Governo. 

Com periodicidade a cada dois anos. Por vezes feito em conjunto e outras vezes só publicado pela 

SC e depois pelo PN, visto ser o governo que reporta, e não a SC. Houve um processo de controle 

social, neste fórum, voltado para as metas. NO Brasil há outros mecanismos de controle social, 

estamos muito mais avançado do que em outros países. O monitoramento dentro do país não +e 

feito em função das metas da UNGASS, estas trazem indicadores que não dizem respeito ao Brasil, 

o caso dos órfãos, por exemplo. 

E: Boletim brasil só aids e Portugal PA, CRS e Aids. 

(MG): Uma discussão global é que com o tratamento mais precoce não teremos mais aids, você 

passa ter muito menos casos de aids, pois as pessoas passam a ser tratadas antes de ficarem 

doentes. Durante muitos anos a classificação internacional, quando se falava de HIV, estava de 

fato falando de aids, e a denominação foi mudando com o tempo, e eram todas as pessoas 

vivendo com HIV, tendo aids ou não. Hoje o Brasil já faz esta notificação, em São Paulo já há algum 

tempo fazia, o racional do comité de epidemiologia, para a não implementação da notificação 

sistemática do HIV, exceto em gestão, que já acontece há muito tempo, era que você não fazia 

nada com esta informação, de dois anos para cada, de 2011, principalmente, que os dados 

demonstram que o tratamento já é prevenção e o sistema de notificação agora mudou. O Brasil 

tem um sistema de notificação de aids e bastante pesada, e qualquer mudança no SINAN demora 

anos, sendo talvez o melhor sistema de notificação de doenças no geral, em todo o mundo. 

E: O que justifica o aumento de morte por aids no Brasil, desde 2006? 

(MG): Primeiro, houve uma correção nos bancos de dados. As pessoas de fato morrem de aids, 

não podem é morrer de modo prematuro. Deve olhar para este dado de moto específico, 

tentando perceber o ano de morte em função de diagnóstico. Parte da mortalidade no Brasil é 

devido às pessoas se apresentando muito tarde ao diagnóstico. Outra parte é porque já há 

programas a longo tempo, e chega num ponto em que não há novas possibilidades terapêuticas. 

Mas de fato houve também subnotificação dos óbitos, teve um estudo de Célia Amante, que já 

estimava a subnotificação. Sendo que um estudo calculou melhor este dado, ou seja, a 

mortalidade era atribuída a outras causas, pois como não se morre de aids, mas sim de doenças 

causadas por esta, não eram identificadas como tal. Há um estudo recente (2011/2012) de 



correção da mortalidade, em que foi calculada em vez de 10% de correção para 17% de correção 

no SIM. No Brasil, 50% dos casos eram tratados já com CD4 abaixo de 350, este é um problema em 

todo o mundo. As pessoas tem tido dificuldade em aceder ao serviço, é um problema muito sério 

ainda o diagnóstico tardio. Consegue-se perceber isto pelo número de mortes no primeiro ano de 

diagnóstico. No Brasil quem consegue trabalhar bem estes dados é a Ana Roberta. 

 

E: Em relação a diferença entre UDI Brasil e Portugal. 

(MG): Acontece que no Brasil não há mais o problema das drogas injetáveis. O maior especialista é 

Francisco Inácio Bastos, Em 2010, ainda estava no PN quando publicou-se um estudo sobre este 

dado, e esta autoridade em Pessoas que usam drogas, e quase não se conseguiu encontrar 

utilizadores de drogas injetáveis, que foi substituída pelo crack. Não se pode comparar Brasil e 

Portugal sobre os UDI, pois são epidemia com diferentes perfis e não são comparáveis. No Brasil 

os dados sobre esta população no Brasil vai até 2001/2002, depois não se vê mais. 

E: como chegou ao Cargo 

(MG): Eu morava fora do Brasil, vazia consultorias para a UNAIDS (…), sou funcionária pública do 

Estado do Paraná, há 30 anos, como médica pediatra, fui ao MS como chefe da área de 

cooperação internacional do PN, na gestão do Alexandre Grangeiro,  trabalhei vida toda em 

todas as áreas de saúde pública, e a aids sempre teve sob minha supervisão, não como 

coordenadora, mas aids sempre esteve subordinada ao meu trabalho, sou do movimento 

municipalista… enquanto coordenava a cooperação internacional, depois saiu Alexandre, quando 

Pedro Chequer voltou, eu era adjunta deste, e quando ele teve de voltar à UNAIDS, eu assumi, 

muito em função de minha experiência na área da saúde. Desde o inicio de 2006 até meados de 

2010 quando vim à Genebra para a UNAIDS. 

E: Hipótese para resposta em função de maior investimento em prevenção e Portugal em 

tratamento. 

(MG): Não há cabimento, pois o Brasil investe em tratamento desde 1996. O que o Brasil tem é 

uma resposta mais combinada. Há a prevenção baseada no comportamento sexual mais seguro e 

um macivo investimento financeiro em tratamento. Não se pode comparar isto. O resultado é a 

mistura de ambos, a política de prevenção com o acesso ao tratamento. Pois se perceber o 

dinheiro que o Brasil investe desde que trata, em tratamento gasta muito mais, pois é um insumo 

caro, avaliar carga viral, CD4, medicamentos, e o Brasil avançou muito nisto. 

  

 

 

 



Entrevista realizada por Everton Dalmann (E) ao Dr. Pedro Chequer (PC), via Skype, no dia 

07/06/2014, às 13hs. 

(E): A questão norteadora de minha tese é “Como é que em países sujeitos à mesma pressão 

internacional (ambas são signatários das Metas da UNGASS), possuidores de Programas Nacionais 

de Controle do HIV/aids (com acesso universal ao tratamento) e grupos de interesse 

institucionalmente constituídos (como é o caso da ABIA, no Brasil e ABRAÇO, em Portugal), 

apresentam tendências distintas na taxa estimada de prevalência do HIV na população adulta, 

entre 2001 e 2011, passou de 0,4% para 0,3% no Brasil e de 0,6% para 0,7% em Portugal, 

enquanto no mundo estabilizou em 0,8%, segundo o Global Report da UNAIDS, 2012?" Qual é a 

sua opinião sobre esta questão? 

(PC): Eu teria cautela em contrapor com esta diferença porque o software utilizado pela UNAIDS, o 

spectrum tem uma série de problemas as vezes. Por que se você for ver por exemplo o intervalo 

confiança, termina a coisa se sobrepondo. No ano passado eu participei de um comitê convocado 

pelo PN, já na gestão do Dr. Fábio Mesquita, sobre um dado do Brasil que ainda não esta fechado, 

tentamos criar um modelo para o Brasil, pois o spectrum tem problema para analisar o nosso país 

que começou a utilizar a terapia mais precocemente. Este é um aspeto importante da perspectiva 

da epidemia, e na época eu não sabia que a terapia era também prevenção. E esta influência no 

brasil passou-se de um modo mais importante. Utilizamos um modelo fora do spectrum, onde 

tomava as prevalências das populações mais vulneráveis, e a partir dai fazer extrapolação e 

utilizando-se o que se conhece acerca da proporção de pessoas em determinados segmentos, TS, 

HSH, e chegamos num dado entre 549 e 700 mil. E no global, talvez 800 mil. Então tenha cautela 

em relação ao spectrum, que não é muito fidedigno, apesar de que a UNAIDS aperfeiçoou isto. 

Mas nas estimas de prevalências anteriores houve um aumentou, que a prevalência global 

diminui, o  número dos milhões houve uma queda… o modelo foi reajustado. Ainda é uma 

estimativa bastante sujeita a futuras revisões.  

 

E: Momentos mais significativos da PP de enfrentamento da aids no Brasil, entre 2001 e 2010.  

(PC): Estive em 2004, 2005 e início de 2006 em frente do PN. Um ponto muito importante que 

entendo como louvável, foi a intervenção do governo americano, em 2004, quando Bush era 

presidente, que por um lado promoveu diagnóstico e tratamento, houve um retrocesso científico 

muito grande, não só na aids, e houve um legislação americana, passada e sancionado no senado, 

que proibia o financiamento, com o recurso financeiro americano, que é o caso do USAID, de 

financiamento de projetos com trabalhadoras sexuais, creio que foi um momento importante para 

demonstrar que o Brasil seu compromisso com os DH e com tema do envolvimento da SC como 

atores, e não só recetores de recursos. Na época foi tomada a decisão de rejeitar os 40 milhões de 

dólares do governo americano. Foi muito importante como mamutenção deste ponto de vista. 

(Mas recentemente esta coisa se perdeu, agora a igreja passou a reger as pp de populações 

vuneráveis. No início da atual década o brasil passou de vanguarda para retaguarda. Essa 

subserviência a igreja que é tão grande no Brasil, sobre tudo dos pentecostais. era mesmo 



representante dos direitos da sociedade civil.) 

Outro momento significativo foi a participação do Brasil em Doha. José Serra era ministro,e o 

Brasil influenciou muito esta declaração em rleção a propriedade intelectual. Teve uma posição 

decisiva sobre isto.  Apesar de que a declaração de Doha depois ficou muito a bailar. Hoje a 

Licença compulsória, não se houve mais falar.  

Além disso, também, declaro o inicio do processo de se trabalhar pela emissão de licença 

compulsória, usando as alternativas da tríplice? Em setembro de 2004, retormamos este processo 

e estabelecemos as bases jurídicas e técnicas para emitir na licença compulsória (em 2007 

culmina). Na época apesar do ministro ser a favor, a Casa Civil não avançou, e abortou o processo, 

mas quando assume Saraiva Filipe, novo ministro, e também favorável, e de repente decidiu que o 

Furlan da industria e comercia deveria estar em frente as negociações com a HABOB, E vem a 

acontecer depois com o Efaverense, na gestão da Dra. Mariangela, no inicio a proposta era 

Caletra, Efaverense e Tenofovir, que era as três drogas que custavam bastante ao governo e 

tinham uso bastante extenso, o que daria uma economia grande. De fato aconteceu para 

ibafufreense, mas parou por aí, daqui a pouco as drogas novas estarão sob patente, e teremos de 

voltar a importar. E continuar inclusive utilizando o esquema de drogas separadas, quando um dos 

princípios da OMS para a adesão é três em um, e nisto aí tem havido relutância política e técnica, 

havendo dificuldades de se avançar. Hoje nem sei se no Brasil já há o 3 em 1, pois lembro que em 

2004, o PN financiou a fiocruz para avançar com o 2 em 1, e agora para o 3 em 1, não sei se o 

Brasil já está produzindo. Nisto estamos um pouco atrasados, enquanto até países africanos, sob 

financiamento internacional (Fundação Clinton, ou Path Far, ou UNITAID), já utilizam. O Brasil 

ainda tem dificuldades em relação a isso. 

Esta década, além disto, também representou uma progressiva perda de autonomia política do 

PN, ele tinha uma autonomia politica muito grande e com o fato de virar departamento, o que foi 

em princípio visto como um grande logro, na realidade foi um retrocesso, porque o programa 

passou a ter uma subordinação muito grande a Secretaria da Vigilância, perdeu autonomia na 

Comunicação, nas publicações, e a autonomia de “gerir a casa”, e nunca mais recuperou essa 

autonomia, e esta perda de autonomia é agravada pela política retrograda e conservado do 

Palácio do Planalto. 

(E): Em relação as metas, como foram percebidas em sua gestão? 

(PC): Na verdade, ainda não, me lembro que em 2005 foram feitas as reuniões com a Sociedade 

Civil, mas não eram norteadoras, o Brasil mantinha sua própria linha de trabalho e antecedeu a 

UNGASS a indissociabilidade entre a prevenção e tratamento, e influenciou em 2001 a adoção 

deste princípio como estratégico essencial e isto se mantém até hoje, nas campanhas do Dia 

Mundial nunca adotamos os lemas da UNAIDS, pois geralmente não tinha a ver com nossa 

realidade. De qualquer modo as ODM e UNGASS foram tomada como referencia essencial, e tem 

um compromisso em ter avançado nas metas dos ODM. Eram vistas as Metas da UNGASS mais 

como princípios do pa+is a serem observados, e lembramos das Metas da UNGASS, na época de 

reporta. Não se toma como inserido nas metas do programa, acontece mas não fundamentam a 



formulação e implementação das PP. Tem-se a UNGASS em conta, pois coincide-se o 

entendimento, até porque o país ajudou a construir UNGASS, mas em alguns momentos a UNGASS 

é bom é outros é ruim, mas hoje imita a linha ungass, por evitar temas polémicos, pois a UNGASS 

tem que evitar explicitar alguns grupos mais vulneráveis, trabalhando de modo mais indireto a 

linguagem, para enfrentar o vaticano e países islâmicos, tentando o consenso, e usa  diferente 

aquela linguaguem que o Brasil gostaria de ter visto exposta.  

E: Sobre SC organizada, como usaram as metas na intervenção junto ao PN e a diferença ao longo 

da década? 

(PC): Há grande diferença. Hoje se verifica um processo de desmobilização, desmotivação, 

desfinanciamento da SC, por parte do Governo. Como havia uma certa aliança e similaridade de 

entendimento entre SC e a oposição na época, envolvendo os partidos de esquerda, este processo 

evoluiu, e muitos segmentos silenciaram-se diante da adversidade, não em nome da causa, mas 

em nome de um viés ideológico, e vejo claramente isto no segmento LGBT, por exemplo. Quando 

o presidente da ABGLT toni Reis que assumiu publicamente o apoio a candidatura da Dilma 

confundindo a figura de cidadão com a da instituição que representava, o que foi um desastre, 

criando um viés e se perdesse credibilidade, apesar dos muitos avanços que ajudou a conquistar, 

teve este viés e isto criou arestas externas e esvaziamento político da ABGLT. E mesmo na 

adversidade forte, com os compromissos bíblicos de Dilma, nunca houve um posicionamento 

forte, explícito, político. Por vezes se posicionava, por exemplo, no âmbito interno, durante um GT 

que fizemos e que estávamos alguns deputados, sobre a PLC 122 para a criminalização da 

homolesbotransfobia, e é um assunto que trabalha diretamente as populações mais vulneráveis, 

onde foi elaborado um documento de apoio. Outra coisa que também confunde a agenda, é que 

alguns eles priorizam o casamento, outros a criminalização. Hoje a prioridade é trabalhar a 

criminalização, mas esta outra agenda cria mais arestas, com os conservadores que tem 

prevalecido. O Toni teve mérito de dar visibilidade a ABGLT e conseguir avanços importantes, pelo 

transito politico que tinha, e de varias questões deste segmento, apenas durante a campanha de 

eleição presidencial a coisa ficou nebulosa, mas na sua gestão foi eficaz. Neste período a ABIA foi 

parceira, e teve e continua a ter um papel muito importante na questão da propriedade 

intelectual e na implementação da tríplice? E a ABIA tem sido uma das poucas vozes 

perseverantes no posicionamento contra o retrocesso conservador nas Políticas Públicas, e tem se 

manifestado a este respeito, inclusive, por vezes abdicando de interesses próprios abre mao de 

logros e vantagens para manter a posição ética e corente. Uma das poucas, nesta linha, se perdeu 

a SC neste linha. Há um silencio profundo. Uma hipótese para isto não é necessariamente o 

financiamento, a questão é mais de compromisso ético que se mantém, e com princípios, 

cidadania e no caso da ABIA se mantem fiel aos princípios do Betinho. 

E: Boletim brasil só aids e Portugal PA, CRS e Aids. 

(PC): No Brasil, desde o início e até agora, sempre se trabalhou com a notificação de casos de aids. 

Há estudos que trabalham a prevalência que é o estudo multicêntrico de populações mais 

vulneráveis, que contempla HSH, TS, UDI, sendo um trabalho importante e que não é muito 



difundido e que deveria ser a referência para instrumentalizar a formulação de politicas públicas, e 

trabalha a prevalência. Temos muitos estudos sobre comportamento, a exemplo do PCAP, mas nas 

prevalências nacionais o Brasil tem uma lacuna importante. Esta lacuna já era percebida, mas 

nunca avançou muito, pois tinha um sistema de vigilância que dava conta de algum modo da 

incidência, nós tentamos em 1998/99 de utilizar a metodologia do CDC que permitia estabelecer a 

incidência, na época chamava D-Tune, que usava para perceber a incidência, em seis meses, 

usando Elisa antigo e moderno, em função da diferença de resultados, dava a incidência do HIV, 

mas nunca avançou também. Porque, mais do que prevalência, o que conta é a incidência da 

infecção. A prevalência no Brasil é uma faca de dois gumes, pois a medida em que aumenta a 

sobrevida, com introdução da terapia e a prevalência torna-se cada vez mais cumulativo, e 

redução houve uma redução da mortalidade… o que deveria nortear era a incidência. A 

notificação do HIV não lhe da esta medida. Ela já acontece a notificação do HIV em gestantes, e já 

na época do Dirceu a notificação do HIV estava avançando, mas não da a medida da incidência. A 

notificação do HIV é muito importante para nível local, para perceber quem é seropositivo e de 

quem tem que ser acompanhado para a pre terapial Mas no Brasil, agora que adotou a estratégia 

da UNAIDS de diagnosticar e já tratar, como um avanço recente. Então a questão da pré terapia 

deixa de existir, porque o objetivo é positivo inicia-se o tratamento independente de CD4. Uma 

s+erie de indicadores que perdem sentido se considerados alguns países. A prevalência não é 

muito boa no Brasil visto que a sobrevida aumentou e é cumulativa e então a tendência é 

aumentar.   

E: O que justifica o aumento de morte por aids no Brasil, desde 2006? 

(PC): Primeiro, a medida em que houve uma queda significativa da mortalidade em fins de 1990, 

aumentou a sobrevida, mas ainda não ao ponto de que o tratamento permita uma sobrevida tal 

que se equivale a sobrevida da população em geral, ou seja não se iguala a da população em geral. 

Segundo, tem-se observado uma cerca deterioração do SUS, com redução ao acesso a leitos, um 

processo de privatização e crise já preocupante. Por exemplo, sendo muito comum no RJ 

diagnosticar HIV em estado terminal de aids. E o início tardio da terapia significa óbito a caminho, 

pois com CD4 baixo pode-se fazer muito pouco quando se inicia a terapia com ele abaixo de 200. 

Isto aumenta as taxas de mortalidade. Mas também se observar, um aspecto interessante, é que 

em mulher negra a mortalidade nunca caiu, pois a inequidade racial no SUS é séria, o acolhimento 

é diferente pela questão racial. Mas se verificar, em mulheres em geral, a mortalidade entre 

mulheres caiu, mas mais entre homens do que mulheres. A diferença entre homens e mulheres 

entende-se, pois entendia-se a doença, como doença de homens, isto foi percebido depois e o 

diagnóstico era feito tardiamente. Então isto prova que há diferença no atendimento racial. O 

diagnóstico tardio também pode justificar este aumento. 

E: Em relação a diferença entre UDI Brasil e Portugal. 

(PC): No Brasil era um problema mais para o Sul do país, de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, muito semelhante ao perfil de Argentina e Uruguai. Em algum momento UDI já 

correspondeu, na década de 90, perto de 20%. Uma hipótese para isto é o esgotamento da 



população, muitos desta população que já morreu, por estigma, falta de acesso ao tratamento, e 

segundo, pela mudança do perfil de utilizadores de droga, que passa pela migração para outra 

droga, que o uso passa a ser oral e assim a transmissão passa a ser sexual, como é caso do crack 

atualmente em São Paulo. De um modo geral nos países que havia uma epidemia de uso de drogas 

esta mudou de perfil de transmissão não sexual para sexual, na europa central houve uma 

migração maciça da transmissão via de seringas compartilhadas para a via sexual, atualmente este 

é um problema seríssimo na asia atualmente. 

E: como chegou ao Cargo 

(PC): Desde 1987 era vice diretor do progama quando este fora concedido formalmente, já era da 

área de epidemiologia, pesquisa e capacitação/tratamento, sob Gestão da Lair. Em 1996 houve 

acidente com Lair, que se afasta e eu assumo a função de Diretor. Em 2004, enquanto estava dem 

Moçambique, a serviço da UNAIDS, e houve uma demanda do MS para a UNAIDS, pois o programa 

estava em crise, e foi chamado de volta. E em julho de 2004 havia, muitos problemas e eu cheguei 

um julho, e nunca fui nomeado, pois estava cedido pela UNAIDS, nunca tive salário do Governo, 

mas nunca saiu no Diário da República e mesmo assim nunca houve constrangimento em relação a 

isto, foi tranquilo, no diário oficial nunca saiu meu nome, para ser ordenador de despesa tem que 

ter DS, eu nunca ouvi dizer de um caso destes entre coordenadores nacionais. Os 

constrangimentos quando cheguei… havia um desgaste político entre o PN e o ministério, além 

disto o PN estava muito desanimado,  faltava uma mobiliação e sendo necessário retomar algum 

vinculo com a SC, mas isto foi tentado de algum modo, mas um processo que se esvaziou com a 

descentralização do financiamento das ações das ONG, apesar de seguir o ponto de vista do SUS, 

para a aids foi ruim, pois os recursos eram repassados para os estados, e os estados na burocracia 

não consegue financiar a SC, enquanto estava no PN fazia com recurso internacional e podia 

financiar. Isto refletiu também no esvaziamento na SC, e encerramentos gerais, pois sem acesso a 

recursos é difícil conseguir trabalhar. A partir de então passou-se a depender de Estados e 

Municípios e muitas vezes por melhor intenção que haviam nos Programas, simplesmente não 

tinham como vencer a burocracia jurídica e legal da administração. Por outro lado, houve 

esvaziamento político nos Estados. Na medida em que o PN passou há uma segunda linha e hoje é 

em décima linha de prioridade, hoje o PN não tem uma visibilidade politicas, a Dilma nunca falou 

de aids, enquanto com FHC falava-se muito disto, o vice-presidente Marco Maciel participava no 

Dia Mundial da Aids, e isto perdeu-se, e isto é ruim, e além disto a descentralização dos recursos 

para os Estados, para financiar a sociedade civil, apesar de coerente com o SUS, ele foi um divisor 

de aguas, e serviu para o esvaziamento da SC. 

E: Hipótese para resposta em função demaior investimento em prevenção e Portugal em 

tratamento. 

(PC):  Tem que se avaliar muito bem, pois tratamento também é prevenção, e se tratarmos 

efetivamente 100% dos infetados, com adesão integral, chegar-se-á ao ponto em que encontrar 

um seropositivo que transmita é de forma isolada, e a tendência assim é acabar. Deve-se analisar a 

cobertura em Portugal e o perfil da epidemia, como havia muitos UDI havia transição do vírus?  


