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“ (...) a epidemia da aids é causada pelo estigma, pelo ódio, pela falta de
informação, pela ignorância, pela indiferença. precisamos de mais amor se
queremos acabar com a aids”.
Elton John.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES

ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
ART ou TARV – Tratamento antirretroviral
AIDS ou SIDA – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
CCPD – Centros de Controle e Prevenção de Doenças
CNS – Conselho Nacional de AIDS da França
BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
ECUO - Associação do Leste Europeu e Ásia Central de Pessoas Vivendo com o HIV
EUA - Estados Unidos da América
GNP+ - Rede Global de Pessoas vivendo com HIV
HIV ou VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana
HSH – Homens que fazem sexo com Homens
NACO - Organização Nacional de Controle da Aids
OIT – Organização Internacional Do Trabalho
OMC - Organização Mundial do Comércio
OMS – Organização Mundial da Saúde
ONG – Organizações Não Governamentais
ONU – Organização das Nações Unidas
OST – Terapias de Substituição por Opióides
UNAIDS – Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS
UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas
UNICEF – Fundo das Nações Unidas Para a Infância
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
NSPs – Programas de Agulhas e Seringas
PEP – Profilaxia Pós-Exposição
PrEP – Profilaxia Pré-Exposição
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES

Então meninxs, começaremos por ele. Primeiro de seu nome, Nascido do CAAC, Khaleesi do
UNAIDS, Rainha de Bodó… Nosso menino Álvaro Andriellys de Brito Alves, também chamado
carinhosamente por alguns colegas de a Álvara, vive uma vida dupla entre a Assembleia Legislativa
de Bodó e o curso de Direito UFRN nas horas vagas. Como ele mesmo diz, Álvaro tal qual uma buzina
de ônibus além de “bibibibibi”, é casado com a solteirice e amante da “boa e velha putxarea”, então
fiquem atentos delegados e delegadas porque essa beldade está pra jogo. Como se não bastasse,
Álvaro também é muito talentoso e imita perfeitamente a voz de Pabllo Vittar, como seus bons
conterrâneos do Parlamento Europeu de 2017 puderam apreciar o seu “IUKÊÊÊÊ” durante os
intervalos de simulação. Por fim, ele, como um bom sagitariano com ascendente em áries, é
divertido e sabe aproveitar a vida, o que significa que é só sentar do lado dele que você facilmente
vai se enturmar e descobrir alguma aventura que ele teve.
Conhecidíssima como a noite de Paris, poderosíssima como a espada de um samurai,
homenageada com a música “É o chefe” da banda expoente da cultura Potiguar, Grafith, apresentolhes ninguém mais, ninguém menos que Bruno Simonetti Marinho. Bruno é um ser extraterrestre
que habita um corpo humano para desvendar todos os segredos da raça. O curso de Direito na UFRN
já seria sua 34ª graduação, única explicação para esse lindo conseguir administrar alguns ~muitos~
projetos que participa, estágio, tretas, e ainda adiantar o curso (sim, está oficialmente no seu quinto
semestre, entretanto, dizem as más línguas que o garotinho já acaba as cadeiras de civil esse ano).
Outra hipótese levantada é que Bruno quando estudou em Hogwarts roubou o vira-tempo de
Hermione Granger. Fã de RuPauls Drag Race e defensora do reality desde o primeiro dia em sala de
aula, nosso #TheBoss adora uma festxênha pra dançar e tomar seus bons e velhos diredrinks. Com
sol em câncer - sim, amor e vingança ALWAYS - ascendente em peixes e lua em sagitário, Bruno
demonstra diariamente, sem dúvidas, que é 8 ou 80. Mas não se deixem enganar, apesar dessa mapa
fofo, mantenham o decoro ou eu não sei do que nossa cria será capaz.
Is that a sapatão? Então, queridxs delegadxs, vamos falar de Clara Germano França (se
você não sabe quem é essa beldade, procure a pessoa mais pálida do comitê, as chances de você
acertar são enormes). Pois bem, Clara é, na verdade, aluna do quinto período de Medicina aqui da
UFRN, e ninguém sabe explicar ao certo como ela veio parar no Setor I, mas há algum tempo ela já
faz parte do curso de Direito, frequentando assiduamente os churrascos dos calouros do curso
apesar de alguns protestos e ameaças de morte. Continuando, nossa diretora é uma taurina, o que
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explica sua obsessão por comida (não é à toa que ela apenas se inscreve em eventos com coffee
break, sendo esse também o principal motivo de sua vinda para a SOI), além de Vênus em Áries o
que é atestado pela capacidade da nossa menina de dar em cima de todas as mulheres do mundo e,
dizem que se os planetas estiverem alinhados de forma correta e com a ajuda de quantidades
enormes de álcool, homens também. Por último, a querida clarinha pode sempre parecer muito
sorridente e carinhosa, mas não se deixe enganar, nossa blogayrinha está constantemente no seu
twitter, soltando seu veneno contra todas as coisas vivas.
Sulamita Hipólito, ou se preferirem, Sula ensino à distância, agracia o Mandela e o Corredor
de Direito do UNI-RN com sua beleza e roupas pretas em plena manhã na hora das aulas, mas agora
estuda a noite. Mesmo não frequentando as aulas, é aplicadíssima e engajada, participa de vários
projetos de extensão tanto da UNI como da UFRN. Está sempre salvando Bel nas caronas para as
reuniões, mesmo chegando sempre atrasada. É Aquariana (de coração bom) com ascendente em
gêmeos, é super viva e cheia de alegria para distribuir, inclusive bêbada - JP que o diga-, nas
calouradas da vida (Habeas). Se tiverem dúvida de como encontrá-la no comitê, é a pessoa que vai
estar com óculos escuros durante boa parte do tempo para não mostrar olheiras, já que não deu
para dormir.
Completando a cota UNI-RN e, segundo nosso diretor turista - também conhecido como
Álvaro, hétero do comitê, temos Isabel Peixoto Fernandes Pimenta, chamada carinhosamente de
Bel. Nossa masterchef oficial e musa de Paraú, é aluna do 5º período de Direito e sabe recepcionar
convidados como ninguém (exijam uma reunião extraordinária após a simulação no Tirol Way); é
uma forte candidata a direfofa, dona de um coração de pelúcia que habita um corpo que vive em um
mundo rosa e de felicidade. Nossa diretora, ao contrário de todo o comitê, não bebe e não frequenta
festinhas, mas não se enganem delegadxs, a moça é perita em dar umas escapulidas de casa!
Agora que o tapete vermelho já foi estreado abram espaço para o ícone desse comitê, João
Paulo Medeiros, um lindo geminiano com ascendente em câncer e lua em capricórnio. Senhorxs,
para quem não sabe quando esse ícone nasceu os médicos deram a ele 24 horas de vida. Ele veio ao
mundo com uma condição raríssima: suas papilas gustativas são grandes produtoras de veneno!
Desafiando a medicina e sendo um milagre ambulante João Paulo, até hoje caminha pelo mundo
distribuindo seu veneno por toda parte, então, cuidado!! Rés a lenda que muitos desavisados já
perderam suas vidas depois de experimentarem o beijo desse direfofo, ao menos morreram sem
arrependimentos depois de desfrutarem uma das 7 maravilhas de natawn. Se estiverem tentando
evitar encontrar com ele, nem pensem em frequentar o mahalila, é mais fácil encontrar ele tomando
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seu café do que frequentando os corredores do Giselda. AH! E não se preocupem, em momentos de
necessidade JP nunca lhe negara água, em memória a tia Neuraci.
Bonjour, querida! Espero que vocês tenham a honra de conhecer nossa gringa, hino e tutor,
Icaro Taynan Costa da Silva Pereira. O grande idealizador do nosso comitê, que nos deixou um
pouco órfãos porque foi convidadíssimo para abrilhantar a Europa com a sua presença - mas
conseguiu estar sempre presente nas reuniões, dúvidas e correções, arrasando no fenômeno tutoria
EAD. A Icara, como um bom aluno de Serviço Social, é um problematizador nato, contribuindo
sempre para tornar o nosso comitê mais político e transformador possível (além de dar algumas
broncas ao vivasso em Adriana Calcanhotto em pessoa, “boa caminhada, querida!”). Importante
mencionar que uma figura mítica como essa só poderia ter vindo de um alinhamento dos planetas
que nos traz um mapa astral de touro, touro e o que? mais touro - honrando a dominação de
taurinos no comitê.
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1 INTRODUÇÃO
O presente guia tem como escopo a “Erradicação da AIDS: eliminação da
discriminação e influências no desenvolvimento socioeconômico”, bem como o “Programa
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS)” em suas acepções institucionais e
político-sociais. Para tanto, foi abordado o método qualitativo na pesquisa, com revisão
bibliográfica, análise documental e de dados.
Nessa senda, como objetivo geral propõe-se a desenvolver um estudo em que se
almeja demonstrar os aspectos globais do fenômeno multifacetado que é a “epidemia” do
HIV/AIDS, isto é, sob uma perspectiva histórica, biológica, sociocultural e econômica, ao
passo que tem como enfoque e ponto de partida as populações-chave. Ademais, seu objetivo
específico traduz-se na tentativa de fornecer arcabouço teórico/acadêmico para os dias de
simulação.
Sendo assim, a importância e a atualidade das discussões advém do impacto que o
HIV provoca na economia e saúde global, como também pela perpetuação de estigmas que
permeiam a construção da sociedade. E é por essa motivação que se constrói o presente
estudo.
Dessa forma, pretende-se inicialmente introduzir o leitor aos aspectos gerais a
respeito do HIV/AIDS, tratando desde sua diferenciação até seus impactos na economia, para
ao final abordar as diretrizes e o funcionamento do órgão a ser simulado.

2 A SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA E O VÍRUS
HIV
Nesse diapasão, procede-se, portanto, com o estudo a respeito da infecção do HIV e
da doença Aids. Para tanto, parte-se de uma perspectiva histórica para entender esse
complexo fenômeno que possui consequências contemporâneas.
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2.1 CONTEXTO HISTÓRICO
“Nós estamos chegando na nossa quarta década de Aids e nesse momento é
necessário que olhemos para trás como forma de entender o futuro”- Josh

Rosenzweig

2.1.1 ANOS 80 E FASE PRÉ-COQUETEL
Apesar da falta de consenso em relação às datas, acredita-se que as primeiras
infecções pelo HIV datam da década de 1930, ficando restritas ao Continente Africano nas
regiões central e oriental.1 Muito embora surgida na África, a Aids foi identificada pela
primeira vez nos Estados Unidos, em Nova Iorque e São Francisco, em 1981, devido a
elevada notificação de pacientes homossexuais masculinos com os mesmos sintomas de
doenças

raras

oriundas

de

grave

comprometimento

imunológico,

caracterizadas

posteriormente como “doenças oportunistas” típicas da Aids2.
Até então não se sabia a causa (etiologia) definida, apenas que se tratava de uma
doença infecciosa e transmissível. A falta de informação, somada à homofobia, permitiu que a
doença fosse publicamente atribuída como “praga gay” ou “câncer gay” não apenas por
grupos conservadores, mas também pela mídia, tais quais jornais de grande alcance como o
The New York Times3. Não obstante, tal visão ultrapassava a esfera popular e alcançava o
meio científico, sendo inclusive classificada por alguns médicos como Doença de
Imunodeficiência Relacionada aos Gays ou “Grid” (SMITH; WHITESIDE, 2010)4.
Com isso, muitos dos primeiros estudos a respeito da Aids passaram a tratar do
“modo de vida” e do “comportamento sexual” do público conhecidamente atingido naquele
momento: homens jovens e homossexuais.

1

O contexto biológico da doença será aprofundado no tópico 2.2.
THE NEW YORK TIMES. Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals. 1981. Disponível em:
<http://www.nytimes.com/1981/07/03/us/rare-cancer-seen-in-41-homosexuals.html>. Acesso em 16 de jan de
2018.
3
Ibid.
4
SMITH, J. H.; WHITESIDE, A. The History of Aids Exceptionalism. Journal of the International Aids
Society, 2010. v. 13, n. 14.
2
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Apenas quando também foram descobertos casos de receptores de transfusões
sanguíneas, imigrantes haitianos, usuários de drogas injetáveis e portadores de hemofilia5 com
os mesmos sintomas essa perspectiva de “praga gay” foi testada, compreendendo-se
cientificamente que a doença não possuía relação com orientação sexual6 (FEE;
KRIEGER,1993)7.
Contudo, a estigmatização frente à doença continuou, sendo classificada em “grupos
de risco”8, isto é, indivíduos com “identidades ou comportamentos com risco aumentado para
desenvolvimento da doença”, e intitulada popularmente de “doença dos 4Hs”: homossexuais,
haitianos, hemofílicos e usuários de heroína. Essa visão, na prática, implicou em grande
discriminação contra esses grupos sociais, os quais já se configuravam como minorias
políticas e vulneráveis socialmente, passando a serem vistos como “potencialmente
contagiosos” (FEE; KRIEGER, 1993)9.
No contexto dos imigrantes haitianos nos Estados Unidos, essa discriminação
dificultou significativamente a sua entrada e permanência no país nos anos 1980, um
momento de auge de pedidos de asilo (MARC et al, 2010)10. Durante esse período, havia a
tentativa por agentes da guarda costeira estadunidense de interceptar barcos haitianos antes
mesmo da saída desses das águas do país, alto índice de encarceramentos de haitianos sem
documentação, além de serem a nacionalidade com o maior índice de rejeição dos pedidos de
asilo político no país (STEPICK, 1998, p. 2)11. Apenas em 1985, após protestos diplomáticos,
os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americanos retiraram os
haitianos da lista de “grupos de risco” para a doença, apesar de afirmarem não haver tido

5

Hemofilia: doença genética caracterizada pela dificuldade de coagulação sanguínea, levando a sangramentos
que podem levar à morte.
6
“O termo orientação sexual se refere à atração emocional, afetiva e sexual profunda de cada pessoa por
indivíduos do gênero oposto, do mesmo gênero ou de ambos os gêneros”. Disponível em:
<https://pt.scribd.com/document/361578594/Guia-de-Terminologia-do-Unaids>.
7
FEE, E.; KRIEGER, N. Understanding Aids: historical interpretations and the limits of biomedical
individualism. American Journal of Public Health, 1993. v. 83, n. 10, p. 1477-86.
8
“A utilização do termo ‘grupo de alto risco’ pode criar um falso senso de segurança entre pessoas que têm
comportamentos de risco, mas não se identificam com tais grupos, além de poder aumentar o estigma e a
discriminação contra determinados grupos”. Disponível em: UNAIDS. Guia de Terminologia do UNAIDS.
Brasil, 2017.
9
FEE, E.; KRIEGER, N. Understanding Aids: historicalinterpretationsandthelimitsofbiomedicalindividualism.
American Journal of Public Health, 1993. v. 83, n. 10, p. 1477-86.
10
MARC, L. G. et al. HIV among Haitian-born persons in the United States. AIDS. London, 2010. v. 24, n.
13, p. 2089-2097.
11
STEPICK, Alex. Pride Against Prejudice: Haitians in the United States. Allyn & Bacon, 1998.
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nenhuma relação com a pressão política. Contudo, manteve-se a proibição de doação
sanguínea por imigrantes e descendentes haitianos12.
Já no contexto da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e
Travestis), o HIV/AIDS, verifica-se que todo o seu estigma e desconhecimento relacionados
funcionaram para aumentar ainda mais o preconceito enfrentado por essas pessoas. Tendo
sido chamada de “praga gay” nos primeiros momentos, a doença matou uma quantidade
assustadora de homens gays e jovens, em um curto período de tempo, com um grande atraso
de respostas em políticas públicas, tanto em países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos.
Diante desse cenário, o movimento dos direitos dos homossexuais - a “comunidade
gay”, assim como outras esferas da população LGBT e simpatizantes da causa -, que vinha
ganhando força nas últimas décadas, iniciou a luta para transformar a problemática
envolvendo o HIV/AIDS ser reconhecida como uma questão de direitos humanos (SMITH;
WHITESIDE, 2010)13.
Em 1983, com a descoberta de que a Aids é causada pelo vírus HIV, houve uma
mudança do olhar científico sobre a doença. Nesse momento, o número de mortes notificadas
já era de cerca de 1.476 até o final do ano14. A partir de então, as pesquisas científicas
perderam o foco no “modo de vida” dos pacientes e demais fatores sociais relacionados com a
transmissão e passaram a ser desenvolvidas por empresas farmacêuticas de países
desenvolvidos. Laboratorialmente os estudos procuravam entender e analisar o efeito do vírus
sobre o corpo a fim de realizar descobertas que levassem a um possível tratamento e cura.
Já o olhar popular sobre a Aids não sofreu tantas mudanças. Embora já fossem
conhecidas a causa e as formas de transmissão (via relação sexual ou contato com sangue
infectado por meio de agulhas ou transfusões), um estudo realizado nos Estados Unidos
concluiu que a maioria dos entrevistados não usariam um suéter usado por uma pessoa com
Aids, mesmo que estivesse completamente limpo e que soubessem que a doença não se
transmite dessa forma15.

12

THE NEW YORK TIMES. Haitians Removed From Aids Risk List. Disponível em:
<http://www.nytimes.com/1985/04/10/us/haitians-removed-from-aids-risk-list.html>. Acesso em: 18 de jan.
2018.
13
SMITH, J. H.; WHITESIDE, A. The History of Aids Exceptionalism. Journal of the International Aids
Society, 2010. v. 13, n. 14.
14
THE
NEW
YORK
TIMES.
Disponível
em:
<https://partners.nytimes.com/library/national/science/aids/timeline80-87.html>.
15
THE FREE LIBRARY. Contagious thoughts: under a 'magical law,' good and evil prove as infectious as
germs.
Disponível
em:
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Enquanto isso, com a identificação do HIV, os profissionais de saúde puderam
elaborar estratégias de prevenção do HIV/AIDS, como o uso da camisinha e, para o caso de
usuários de drogas injetáveis, a distribuição de seringas descartáveis. No entanto, ambas as
propostas foram alvo de severas críticas da ala conservadora estadunidense, apoiada por
Ronald Reagan. O presidente norte-americano, após ser criticado por “indiferença frente à
epidemia de Aids”, falou publicamente sobre esta em 1985 - quando a doença já havia
alcançado 6,854 mortes notificadas - afirmando ser uma das prioridades de sua
administração16.
Por outro lado, dois anos depois, Reagan publicamente “recomendou” aos jovens a
abstinência sexual como o melhor método de prevenção ao HIV/AIDS, além de considerar o
ensino da educação sexual nas escolas um tema complexo, no qual deveriam ser considerado
os “valores morais”17.

2.1.2 CONTINENTE AFRICANO
“Tudo começou como um rumor… Então descobrimos que estávamos
lidando com uma doença. Então percebemos que era uma epidemia. E agora,
nós aceitamos que é uma tragédia” - Chefe epidemiologista em Kampala,

Uganda.
Inicialmente, em meados de 1981, pensava-se a Aids como uma doença de
homossexuais brancos nos Estados Unidos. Todavia, hoje, por intermédio de estudos
genéticos moleculares, datam-se casos esporádicos desde 1920, na África. Apesar disso, a
primeira prova de que a doença existia no continente foi apenas em 1983, quando um grupo
de imigrantes congoleses buscando tratamento médico na Bélgica foram diagnosticados com
Aids.
A partir desse caso e de outros imigrantes em cidades europeias, estudos
epidemiológicos (1984-1987) identificaram que as regiões leste e central da África
apresentavam uma alta prevalência e um rápido crescimento de HIV: cerca de 9% entre os

<https://www.thefreelibrary.com/Contagious+thoughts%3a+under+a+%27magical+law%2c%27+good+and+evi
l+prove+as...-a011315474>. Acesso em 22 de jan de 2018.
16
THE NEW YORK TIMES. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1985/09/18/us/reagan-defendsfinancing-for-aids.html>.
17
______. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1987/04/02/us/reagan-urges-abstinence-for-young-toavoid-aids.html>.
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doadores de sangue. A descoberta desses altos índices de pessoas vivendo com HIV,
impactou economicamente muitos países que dependiam do turismo, já que a Aids no
Ocidente era vista com bastante estigma (KAGAAYI; SERWADDA, 2016)18.
Como resposta, muitos governantes dessas regiões, apontadas epidemiologicamente
como de maiores índices de HIV, optaram por negar a existência da epidemia em seus países,
o que levou a um sério atraso nos programas de prevenção ao HIV nesse período e
consequentemente uma rápida disseminação (KAGAAYI; SERWADDA, 2016)19 .
Em 1985, em um encontro em Bangui, na República Centro-Africana, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu uma escala de condições clínicas relacionadas ao HIV,
para servir como critério diagnóstico em países que não tivessem condições econômicas de
desenvolver os testes moleculares. Essa definição foi recebida sob severas críticas dos
participantes africanos no encontro, afirmando que seriam critérios pouco específicos e
levariam à super-notificação em seus países.
Em sequência, em 1986, diferindo de seus países vizinhos, a Uganda desenvolveu
em conjunto com a OMS um Programa de Controle da Aids, ACP. Com uma abordagem
multisetorial e educacional, mais completa e precisa que a desenvolvida pela OMS no ano
anterior. O programa foi considerado a causa para o rápido sucesso do país em reduzir os
índices de prevalência da epidemia (SLUTKIN et al, 2006)20.
Enquanto as regiões Leste e Central da África eram vistas pelos estudos como os
maiores índices de prevalência de HIV nos anos 1980. A partir de 1990, a região Sul passou a
possuir os maiores índices de prevalência de HIV no continente, chegando a 20-39% em
2001, de acordo com a UNAIDS.
No início dos anos 1990, o Continente Africano foi marcado por alta mortalidade
atribuída a Aids e doenças oportunistas oriundas dela. Em países como Tanzânia21, Ruanda22,
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Uganda23 ela foi responsável por 62-90% da mortalidade de adultos, de acordo com estudos24,
sendo uma realidade semelhante em muitos outros países da África Subsaariana.
Ademais, as taxas de transmissão vertical nesses mesmos países também eram muito
elevadas, o que esteve associada com elevada mortalidade infantil, no qual 50% dos bebês
nascidos de mães soropositivas morriam antes dos 2 anos25. Assim, a Aids foi responsável por
considerável redução da expectativa de vida em países da África Subsaariana.

2.1.3 AMÉRICA LATINA, CARIBE E ÁSIA
Já na América Latina e no Caribe, o número de casos foi se tornando cada vez maior
no final da década de 1980, especialmente entre heterossexuais. Uma das causas apontadas
para esse fenômeno foram os hábitos sexuais dos homens. Acredita-se que, culturalmente, é
mais bem aceito que homens busquem relações extraconjugais, seja com homens ou
mulheres, e essa construção social permitiu o sucesso na propagação viral.26
Além do aumento na incidência da Aids, os primeiros casos de contaminação não
foram manejados de forma eficiente, o que acabou gerando problemas no tratamento e
dificuldade na contenção do vírus (HIV). Por exemplo, o programa cubano de combate ao
HIV-SIDA, preconizou, até meados de 1993, a segregação dos enfermos em sanatórios.27
Na Ásia, a epidemia de Aids demorou um pouco mais a surgir, se iniciando por volta
da metade dos anos 1980. No início dos anos 1990, a Índia e a Tailândia reportavam os
maiores índices de infecção, concentrados majoritariamente em profissionais do sexo e
usuários de drogas injetáveis.28
Nesse mesmo período, a China foi marcada pela negligência governamental sobre a
epidemia, considerado o principal motivo para sua rápida disseminação no país. Entretanto,
uma década depois, um grande progresso foi realizado - sob financiamento do Estado - na
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prevenção, no controle do crescimento da epidemia e na melhora da qualidade de vida das
pessoas que vivem com o HIV. Essas medidas tiveram um enfoque maior ainda sob as
consideradas populações-chave do país: jovens, homens que fazem sexo com homens e
usuários de drogas injetáveis29.

2.1.4 EUROPA

O contexto histórico europeu se faz muito semelhante ao estadunidense. Os
primeiros casos de Aids foram identificados na literatura em 1982 e, em 1986, já era o
segundo continente com maior número de notificações de casos (3.858 casos notificados),
atrás apenas da América30. Nesse período, foi visto de forma consensual que a Aids traria
desafios à saúde pública bem maiores que as demais epidemias, percebendo-se, dentre os
países desenvolvidos, a responsabilidade estatal em relação à garantia ao acesso à saúde.
Acredita-se que esse consenso passa pelos avanços nos direitos civis, pela pressão política
pela comunidade gay, bem como pelo desenvolvimento do estado de bem-estar social31.
Especialmente nos anos 1980, a Aids foi recebida de forma defensiva por parte dos
profissionais de saúde, com inclusive casos de recusas de acesso e tratamento dos pacientes, o
que foi fortemente criticado por organizações do movimento gay e dentre os demais
defensores dos direitos humanos. Por outro lado, ao longo do tempo foram sendo
desenvolvidas estratégias de prevenção primária, como educação sexual e distribuição de
seringas descartáveis; além de estratégias de melhoria da qualidade de vida desses pacientes.
Em países como Suíça e Países Baixos, onde já haviam sistemas de saúde bem estruturados,
houve expansão dos cuidados; na Alemanha, houve a criação de sistemas especializados no
cuidado de pacientes com HIV32.
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2.1.5 O PAPEL DAS ONGS33
Passando das considerações de Estados e Continentes em relação a Aids, é
necessário trazer também a este guia a ação não governamental e civil na luta contra a Aids.
A priori, vale discorrer sobre o significado de sociedade civil. Aristóteles foi quem primeiro
usou o termo para caracterizar uma comunidade ético-política de iguais em que a convivência
se baseava na existência de um ethos compartilhada por todos os membros. Nessa
perspectiva, considera-se que a sociedade civil tem importante papel na consideração política
e social da comunidade e sua participação é essencial na configuração de direitos sociais.
Retornando ao contexto histórico, frente ao inicial descaso pela maioria dos
governos em todo o mundo em relação a epidemia crescente, grupos da sociedade civil e
organizações não-governamentais surgiram, com o intuito de mobilização para a cobrança de
seus governantes de medidas de controle da epidemia, de formação de redes de apoio e
acolhimento para aqueles que sofriam com a Aids. Além de informar a população,
principalmente, os jovens, sobre formas de prevenção e transmissão do vírus HIV34.
Nesse contexto, desponta o ACT UP (Aids Coalition to Unleash Power)35 em 1986,
uma organização independente que surgiu em Nova York e se espalhou para todo o mundo.
Tornou-se notável, chamando a atenção da mídia por protestos em frente à Casa Branca e ao
Wall Street, além de invasões de convenções médicas para exigir a democratização da
informação sobre novos medicamentos como o Zidovulina (AZT).
Nessa esteira, a organização, cujo lema é “Silêncio igual a morte”, se baseava nos
princípios da desobediência civil e em manifestações teatralizadas com o intuito de
sensibilização dos governantes, da sociedade civil e da mídia. Dentre as conquistas, possui
papel importante na aceleração do processo de liberação de drogas pelo FDA, na mudança na
definição dos “grupos de risco” e, consequentemente, auxiliou consideravelmente na
sobrevida dos pacientes36.
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Outra organização sem fins lucrativos com um papel muito relevante é a Fundação
para a Pesquisa da Aids (amfAR), formada em 1983, que tem como intuito principal estimular
pesquisas nos Estados Unidos em desenvolvimento de novos medicamentos, em análise de
efeitos colaterais e demais estratégias de melhoria de qualidade de vida das pessoas que
vivem com o HIV37.
Além disso, também busca trazer informações precisas sobre a epidemia para
legisladores e para a população desinformada, como forma de combate ao estigma da Aids.
Também possui atuação na Ásia, em estímulo de pesquisas clínicas e profissionalização de
profissionais, em um programa chamado de “TREAT Asia” [Tratar Ásia]. Assim, buscou e
ainda busca preencher lacunas deixadas pelos administradores federais no combate à Aids,
principalmente no que consiste o estímulo a pesquisas38.
Na América Latina, desde a década de 1980, organizações não-governamentais se
mobilizaram a fim de desenvolver uma base de discussões para a luta contra a Aids, por meio
de fóruns, tal qual o Conselho Latino-Americano de Combate à Aids (LACCASO), inspirado
pelo Conselho Internacional de Organizações de Combate à AIDS (ICASO). Já em 1990,
estimulados pela UNAIDS, as ONGs passaram a estabelecer parceria com organizações
governamentais em uma “cooperação horizontal” na busca de melhorias. Essas iniciativas,
embora de grande importância, tiveram ações concretas limitadas39.
Conclui-se que o papel de organizações não-governamentais com força
reivindicatória levaram a conquistas universais em termos de tratamento contra a Aids não
podendo ser ignorados.

2.1.6 ERA PÓS-COQUETEL NO MUNDO
O coquetel contra Aids surgiu como uma maneira efetiva de tratar os pacientes e
manter, na medida do possível, suas rotinas inalteradas. A evolução medicamentosa desde o
final dos anos de 1980 culminou em tratamentos menos agressivos e com mais eficácia.
Como é apontado em Cenário Biológico (Secção 2.2), os primeiros medicamentos
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desenvolvidos foram os antirretrovirais, os quais surgiram em 1996, seguido logo após de
outros, com alvos e atuações diferentes. Ao longo do tempo, percebeu-se que unindo-os, os
efeitos antivirais tornavam-se mais eficazes e disso surgiu o termo “coquetel” como em
“mistura de medicamentos”.
A era pós-coquetel é vista com positividade, principalmente, por aqueles que vivem
com HIV, pela melhora considerável da qualidade de vida desses, atingindo em muitos países
expectativas

de

vida

muito

próximas

as

da

população

em

geral.

Um movimento Global encabeçado pela UNAIDS busca universalizar o tratamento
contra Aids, uma vez que em muitos lugares no mundo o tratamento ainda é muito caro e isso
impede a plena realização do direito à saúde.
Vale ressaltar que, a América Latina e Caribe, Brasil e Cuba, desde 1996, são os
únicos países a ofertar tratamento gratuito a todos os seus pacientes40. Tendo sido o Brasil
citado pela ONU como referência no tratamento e luta contra a doença.

2.2 CENÁRIO CLÍNICO-BIOLÓGICO
“No início dos anos 1980, começaram a ser registradas muitas infecções
oportunistas, como linfomas, em pacientes que não tinham nenhum motivo
para apresentarem seu sistema imunológico debilitado. Primeiro, o único
fator em comum entre quase todos eles eram a homossexualidade, mas em
pouco tempo os heterossexuais já representavam cerca de 10% das pessoas
com essa imunodeficiência de origem desconhecida” (ROZENBAUM,

2011)41.
A Aids é a maior causa infecciosa de morte em adultos no mundo (VERONESI,
2015)42. A origem do vírus HIV ainda é incerta, no entanto, acredita-se que tenha se originado
por meio da mutação do SIV (Vírus da Imunodeficiência Símia) que contamina chimpanzés e
macacos-verdes no continente africano, embora não seja mortal, como é a mutação humana
do vírus.
Há algumas teorias principais sobre a forma dessa transmissão macaco-humano,
sendo a mais bem aceita a "teoria do caçador". Esta afirma que, como pessoas de algumas
40
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tribos africanas caçavam símios, pelo manuseio de ferramentas e contato com o sangue dos
animais teriam tido contato com o vírus SIV, que sofreu mutações para uma forma humana.
Convém mencionar que a origem do vírus nos Estados Unidos, onde acreditava-se
ter surgido em 1981 pelo chamado “paciente zero”, é hoje contestada. Pesquisas recentes
divulgadas pela revista Scientific American refutaram essa teoria, mostrando por meio de
estudos genéticos que o Vírus já circulava no país desde os primeiros anos da década de 1970,
não tendo sido identificado por ser assintomático e desconhecido43.

2.2.1 TRANSMISSÃO
Entre humanos o HIV se transmite através da troca de fluidos corporais tais quais
sêmen, leite materno, sangue e secreção vaginal. As formas de infecção viral e suas
respectivas probabilidades de transmissão podem ser44:

1.

Forma de Exposição
Pela relação sexual desprotegida

1.1

Anal

1.2
1.3
2.

3.
4.
5.

Contagio p/ Exposição
_____________

138 em 10.000 exposições
(receptivo) e 11 em 10.000
exposições (insertivo)
Vaginal
8 em 10.000 (receptivo) e 4 em
10.000 (insertivo)
Oral
baixo (receptivo e insertivo)
Por mãe portadora do vírus sem uso de 25%
tratamento antirretroviral para os filhos,
durante a gestação, no parto ou na
amamentação (transmissão vertical)
Compartilhamento de agulhas ou seringas com 63 em 10.000 exposições
portadores do HIV
Transfusão de sangue infectado
9.250 em 10.000 exposições
Instrumentos diversos (hospitalares, piercings, 23 em 10.000 exposições
manicure) não esterilizados
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Também é importante mencionar que, de acordo com a CDC, formas como mordida,
cuspe e compartilhamento de brinquedos sexuais são formas negligenciáveis de contração de
HIV, isto é, com probabilidade ínfima.
A respeito da transmissão vertical, existe a possibilidade de acontecer durante a
gestação, no trabalho de parto ou durante a amamentação, sendo 60% dos casos durante o
trabalho de parto. Nesses casos, o tratamento antirretroviral mostra-se bastante eficaz quando
a mãe atinge carga viral indetectável e realiza uma cesárea, podendo reduzir de 25% para
menos de 2% o risco de transmissão de mãe para filho45.
Em 1983, uma equipe de pesquisadores identificou o vírus responsável pela doença
Aids, identificado como Vírus da Imunodeficiência Adquirida. A partir de então, seguiu-se de
pesquisas que se aprofundaram nos estudos do ciclo da doença, além de testes capazes de
identificar a infecção viral antes do início do aparecimento de sintomas bem como formas de
tratamento e prevenção.
Dessas pesquisas, foi descoberto que o vírus possui uma alta taxa de mutação, o que
requer um tratamento individualizado para cada paciente. Havia grande esperança que
posteriormente fossem desenvolvidas vacinas e meios de curar a doença e erradicá-la, porém
não obteve-se sucesso até a data de publicação deste trabalho acadêmico.

2.2.2 TRATAMENTO E PREVENÇÃO
Quanto ao tratamento, a maior parte consiste em anti-retrovirais, os quais funcionam
impedindo a ação de uma enzima essencial para a reprodução viral, a transcriptase reversa46.
No início, esses medicamentos, além de virem combinados em até 19 comprimidos diários,
eram acompanhados de uma série de efeitos colaterais sérios, reduzindo consideravelmente a
qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV.
A exemplo disso, o AZT - medicamento desenvolvido inicialmente para o tratamento
de câncer, porém utilizado mundialmente como o fármaco pioneiro no tratamento do HIV causava problemas cardíacos, anemia, diarréias, etc.
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Atualmente, ainda é muito comum a apresentação de efeitos colaterais, sendo os
mais recorrentes a náusea e a sensação de embriaguez, os quais normalmente desaparecem
após as primeiras doses47.
Sobre pessoas em tratamento, cabe ressaltar que, quando o tratamento é seguido de
maneira correta, a carga viral torna-se indetectável, ou seja, quando a carga viral no sangue do
paciente se torna indetectável nos testes laboratoriais padrões. Além do impacto
extremamente positivo sobre a saúde das pessoas vivendo com o HIV, uma vez que elas
vivem normalmente com uma expectativa de vida muito próxima à da população em geral, há
um consenso, após diversas pesquisas, entre cientistas de que pessoas com carga viral
indetectável em seu sangue não transmitem o vírus sexualmente. A partir disso, casais
sorodiscordantes - casais em que uma pessoa vive com o HIV e a outra não - heterossexuais
possuem uma opção segura de terem filhos além da inseminação artificial, opção onerosa e
nem sempre bem-sucedida48.
Além dos Antirretrovirais, mais recentemente foram desenvolvidos outros
medicamentos: o PEP e o PrEP. Eles funcionam como ferramentas complementares de
prevenção ao HIV chamada de “prevenção combinada”, estratégia alternativa e
cientificamente efetiva, como o preservativo.49
Profilaxia Pós-Exposição (PEP) é um tratamento com terapia antirretroviral por 28
(vinte e oito) dias para evitar a sobrevivência e multiplicação do vírus HIV no organismo
humano. É indicado em casos de exposição ao vírus como violência sexual, relação sexual
desprotegida ou acidentes ocupacionais (do trabalho com objetos perfurantes possivelmente
contaminados), entre outras. A PEP deve ser manipulada em até 72 (setenta e duas) horas
após a exposição de risco.
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é o uso preventivo de medicamentos antirretrovirais
antes da exposição ao vírus, para reduzir a probabilidade de infecção pelo HIV. O objetivo da
PrEP é prevenir a infecção pelo HIV para as pessoas com risco elevado de exposição ao vírus,
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como as “populações-chave”50. A PrEP apresenta 90% de eficácia e tem efeito 7 dias após o
uso, para o sexo anal, e 20 dias após o uso para o sexo vaginal.
É importante ressaltar que o uso de medicamentos de tratamento contra Aids, bem
como a PrEP e a PEP não isentam o uso do preservativo, visto que esse é essencial na
proteção contra outras infecções sexualmente transmissíveis e/ou gravidez51.
"É importante entender que só o preservativo não basta, é preciso combinar diversas
estratégias de prevenção, controle e tratamento da doença. Lidar com a questão do
preconceito, que ainda é grande, e transformar as inovações em alternativas de
tratamento e prevenção disponíveis a toda a população também são questões
fundamentais para os próximos anos" (ROZENBAUM, 2011)52.

2.2.3 DOAÇÃO SANGUÍNEA: ESTIGMAS E PRECONCEITOS
“O homem sempre foi fascinado pelo sangue: os antigos egípcios banhavam-se nele,
aristocratas bebiam-no, autores e dramaturgos usavam-no como tema, e o homem
moderno transfundem-no” (HARMENING et al.)

Quando se tratando da doação sanguínea e sua relação com o HIV, a principal
perspectiva a ser abordada é a forma como o aparecimento do vírus influenciou a dinâmica do
processo de doação sanguínea.
O processo donativo é extremamente criterioso e segue à risca um conjunto de
estudos e conclusões epidemiológicas para garantir ao máximo a qualidade do sangue doado.
As especificidades do processo de triagem são inúmeros e vale a pena citar alguns neste Guia
como forma de melhor inteira-los no tema.
Inicialmente, compreender os estudos epidemiológicos significa perceber que para
cada país há especificações próprias, resultados de estudos e análises médicas das doenças
que acometem aquela população. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda
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que sejam feitos os exames de triagem obrigatórios para: HIV, Hepatite B, Hepatite C,
Sífilis.53
Portanto, quando se tratando dos testes do processo de doação, é necessário levar em
conta que a política deve definir teste obrigatório para infecções específicas e seus
marcadores e teste de outras infecções transmissíveis por transfusão, com base em dados
epidemiológicos nacionais sobre agentes patogênicos transmitidos pelo sangue. Também deve
sublinhar as medidas que serão tomadas para assegurar que todos os rastreios sejam
realizados num contexto de serviços de transfusão eficazes e de qualidade, e
aprovisionamento sistemático e utilização mais eficiente dos recursos disponíveis54 para
traçar da melhor maneira possível o perfil do "doador ideal".
Quando, no início desse capítulo, foi dito que a parte essencial dessa discussão era
compreender a forma como, no final dos anos 1980, a descoberta de que a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) poderia ser transmitida por transfusão sanguínea
aumentou a preocupação pública sobre a segurança do processo transfusional,55 é importante
entender que a discussão de pessoas portadoras do HIV doarem sangue não é prática porque
significa risco direto de contaminação para quem recebe o sangue e é responsabilidade do
programa nacional de doação e triagem de sangue de cada país prover um sangue de
qualidade para aqueles que precisam.56
Reiterando a necessidade da doação e da importância da qualidade do sangue é
interessante retomar os testes de triagem e sua sensibilidade e especificidade 57 para trazer a
discussão da proibição prática da doação de sangue por HSH's58.
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No início deste capítulo foi citado dentre os motivos de impedimento temporário para
doar sangue "situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente
transmissíveis", pois bem, o sexo desprotegido em geral é considerado comportamento de
risco, mas é uma prática que pode ser evitada por meio de métodos simples de proteção que
apresentam alta seguritividade.
Ocorre que o sexo entre homens homossexuais é tomado como de maior risco, sendo
aconselhada a abstinência sexual por três meses de homens que fazem sexo com homens
(independente do uso de preservativos) pelo serviço de doação de sangue do Reino Unido59. É
conflituosa a relação entre o livre exercício da sexualidade dos HSH's e o direito a prática de
uma ação humana, a doação de sangue.
Países que não impõem restrições à doação de sangue por homossexuais
Chile, Espanha, Itália, México, Polônia, Portugal, Rússia, África do Sul, Tailândia (entre
outros).
Países que proíbem os homossexuais de doarem sangue
Alemanha, Argélia, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, Croácia,
Dinamarca, Eslovênia, Estados Unidos, Estônia, Filipinas, França, Grécia, Holanda, Hong
Kong, Irlanda, Irlanda do Norte, Islândia, Israel, Malta, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana, Suíça, Tailândia, Turquia, Venezuela.
Países que permitem a doação após um prazo de abstinência sexual
Austrália, Canadá, Finlândia, Grã-Bretanha, Hungria, Japão, Nova Zelândia, República
Checa, Suécia, Uruguai.60

também abrange homens que não se consideram gays por praticarem sexo homossexual. É o caso de homens
bissexuais, homens que utilizam do sexo enquanto relação de poder imposto sobre outros homens ou mesmo
homens que se entendem como heterossexuais. A definição do termo epidemiológico leva em consideração a
auto-afirmação daquele que é objeto de estudo e classificação enquanto a sua sexualidade.
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(fonte: Unaids)

Cerca de 50 nações impedem os homossexuais de doarem sangue, por receio de que
isso contribua para a difusão do HIV, sendo que tais políticas são apenas um reduto de uma
ação de emergência do início da epidemia de Aids, quando havia realmente grupos de maior
risco de contaminação, atualmente, no entanto, há testes muito mais eficientes que aqueles
utilizados nos anos de 1980, que garantem grande segurança na hora da doação de sangue e
garantia de qualidade do sangue doado. Países como Chile, Polônia, Rússia e África do Sul
não apresentam quaisquer restrições em relação à doação de sangue por HSH's.
Nesse momento, faz-se necessário trazer observações sobre a África do Sul que
recentemente alterou sua política de restrições. O país contava, em 2016, com cerca de 7,1
milhões de soropositivos61 – ampliou em maio o veto de seis meses, antes aplicável apenas a
homens homossexuais, mas que passou a valer para qualquer pessoa que iniciar um novo
relacionamento. Além disso, as autoridades sul-africanas não aceitam doações de pessoas que
mantenham mais de um parceiro sexual. Uma porta-voz do Serviço Nacional de Doação da
África do Sul admitiu que a política discriminatória anterior se ampara em estatísticas e
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tendências internacionais, sem levar em conta as condições próprias do país, onde a pandemia
afeta sobretudo os heterossexuais.62

2.3 PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL
As questões voltadas à sexualidade, apesar de estarem intrinsecamente ligadas a vida
do homem, sempre foram tratadas como tabu pela sociedade, desde a antiguidade. Deste
modo, o HIV/AIDS, que é uma infecção transmitida, também, por sexo, já surgiu carregando
o peso de uma sociedade que não discute sobre educação e saúde sexual. No início da
epidemia, na década de 80, o diagnóstico da sorologia positiva vinha acompanhado da certeza
de desenvolvimento da AIDS e da consequente morte, pela falta de tratamentos eficientes
disponíveis. 63
Durante esse período havia um total desconhecimento de como se dava a transmissão
do HIV/AIDS, o que só reforçava o terror que se criou. Capas de revistas, manchetes de
jornais e programas de televisão tinham como pauta o que seria a pior epidemia do século
XX, responsável pela morte de cerca de 20 milhões de pessoas no mundo (PIOT, Peter;
BARTOS, Michael; WALKER, Neff; SCHWARTLANDER, Bernhard)64; nestas, os médicos
tentavam, de forma falha, explicar como se dava a transmissão e quais seriam as formas de se
proteger. Em matéria exibida no Fantástico, no dia 27 de março de 1983, o médico Bijan
Safai, diz que se acreditava que a transmissão da doença se dava por meio do contato sexual
entre homossexuais.
Além desta reportagem, transmitida em rede de televisão aberta durante horário
nobre, que enfatiza a questão de ser uma doença, supostamente, de homossexuais, jornais
mundiais trouxeram manchetes envolvidas de estereótipos, que negligenciaram a
possibilidade de outras transmissões, como por exemplo, entre heterossexuais. Dessa forma, a
mídia, enquanto autora de um papel fundamental no processo educador, contribuiu para a
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formação de um espaço de exclusão, causador do estigma, preconceito e discriminação que
foram criados nessa época e que perduram até hoje65.
Segundo Carneiro, o espaço de exclusão criado aos portadores de HIV sempre
existiu historicamente, desde a lepra, peste negra e câncer; são doenças que trazem uma
ameaça que gera rechaço, sendo construído pela ideia de que todos nascem com saúde e
podem a desperdiçar de acordo com sua conduta66. Desta forma, a ameaça do HIV/AIDS
rompe com o ideal de saúde pela sua forma de transmissão e é inserida na sociedade por um
modelo de ameaça a esta, por se tratar de um grupo minoritário que age de forma contrária ao
que é estabelecido socialmente, o homossexual 67.
Os relatos das pessoas que viveram na década de 80 revelam o quão difícil foi ser
diagnosticado com a doença neste início de epidemia, pois os tratamentos oferecidos eram
medidas paliativas para a infecção, a expectativa de vida dada aos pacientes era de 12 a 15
meses. Não eram incomum suicídios dentro do hospital e médicos afirmam a morte de 100
pacientes em um ano, tendo, por tais motivos, um médico responsável apenas pelos atestados
de óbito no hospital.68
Os homossexuais que atravessaram a epidemia declaram em depoimentos que se
tornou normal perder três ou quatro amigos a cada mês e que havia uma organização de
grupos para cuidar dos doentes, pois os parentes desses se negavam a fazê-lo. As lésbicas69
tiveram um papel muito importante nos cuidados com os infectados, não deixando essas
pessoas morrerem sozinhas. Assim como os gays, elas também se organizaram para
alimentar, dar banho e auxiliar as pessoas que contraíram o vírus.
Hoje o HIV é considerado uma infecção crônica, uma vez que há tratamentos
disponíveis que estendem e proporcionam maior qualidade de vida aqueles que vivem com a
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doença. A epidemia que outrora dizimou a vida de milhares de pessoas transformou-se em
uma epidemia social, refletindo o medo e preconceito criados e causando antes da morte física
resultante da Aids - que diminui ano após ano, caindo de 1,5 milhão em 2000 para 1,0 milhão
em 2016 70 - a "morte civil" do indivíduo que é privado de um convívio social normal.
Nos relatos de pessoas que vivem com o vírus HIV o medo dessa rejeição,
principalmente por parte dos amigos e familiares, torna a descoberta da sorologia positiva o
momento mais difícil, por esse motivo, quase sempre há dúvida sobre contar ou não. O direito
ao sigilo não é garantido a todos os soropositivos, variando de acordo com o país onde este
mora. A exemplo disso, a testagem compulsória71 não é permitida em algumas regiões e, em
contrapartida, há países em que se é proibido viver com HIV, sendo nestes a testagem
compulsória permitida.
Após a descoberta do vírus o que muda na rotina, de fato, é a frequência de consultas
médicas, já que é necessário um acompanhamento da saúde em geral e da carga viral do HIV,
além do uso de antirretrovirais todos os dias. Em relato anônimo no portal Amigos
Positivos72, de uma pessoa que descobriu ser soropositivo, aos 18 anos, afirma que “Foram
muitas das vezes, que recebi olhares de reprovação, de dó, ouvi pessoas dizendo que isso foi
uma escolha minha, que eu sou uma pessoa imunda e uma vergonha pra minha família”73.
A construção de uma sociedade que discute sobre sexualidade, saúde e educação
sexual é demasiadamente importante, principalmente pela alteração nos últimos anos do perfil
das populações chaves de HIV/AIDS74. Essas mudanças tratam sobre uma feminização,
heterossexualização, pauperização e interiorização da doença, nota-se que hoje a tendência de
infecções cresce entre mulheres heterossexuais que, por vezes, em relações estáveis

70

UNAIDS. Estatísticas Globais sobre HIV. Disponível em: <https://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2017/12/UNAIDSBR_FactSheet.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2018
71
A testagem compulsória é a realização do exame que detecta o HIV de forma obrigatória. Roberto
Chateubrian, ativista e advogado de Minas Gerais afirmou durante o 15º Encontro Nacional de ONGs/AIDS que
a testagem compulsória nunca deixou de existir; as empresas, por exemplo, fazem exames para identificar a
presença dos antirretrovirais sem que a pessoa saiba.
72
Portal que reúne relatos das vivências de soropositivos.
73
AMIGOS POSITIVOS. Disponível em: <http://www.amigospositivos.com.br/2017/07/27/depoimento-foihumilhado-pela-familia-mas-vida-lhe-mostrou-que-somente-ele-poderia-vencer-o-hiv/>. Acesso em: 17 fev.
2018
74
CÂNDIDO, Roberta; RAMOS, Cíntia. AIDS – Aspectos Sócio-Político: Convite para o pensar. Disponível
em: < http://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/60/6089bcda-27b4-4290-87ff-170fbaaf7f3d.pdf>. Acesso: 17
fev. 2018

29

dispensam o uso do preservativo, além de haver o aumento por parte de pessoas de baixa
escolaridade e que moram distantes das áreas metropolitanas75.

2.4 CONJUNTURA ECONÔMICA
Ao avaliar os impactos causados pela síndrome da imunodeficiência adquirida em um
paciente é perceptível em uma rápida observação no que implica diretamente em contrastes
econômicos e sociais provocado pela AIDS à sociedade. No tocante a isso, vários países têm
se preocupado e investido para um melhoramento dos resultados na busca de tratamentos e
inovações em prevenção e controle epidemiológico da doença.
Frente à essa problemática é cabido um olhar ao mercado de combate ao vírus HIV,
que movimenta mais de US$ 22 bilhões segundo o presidente da UNAIDS, Michel Sidibé76, e
que continua em constante expansão. Ainda nesse prisma, é importante destacar que esse
número continua crescendo exponencialmente, uma vez que a doença provoca ainda mais
problemas econômicos em países com alto índice de infecção – falta de mão de obra, alto
custo do tratamento da AIDS, falta de recursos específicos para financiamento de pesquisas o que acarreta em um desequilíbrio social ainda mais evidente em nações com baixos índices
de desenvolvimento, como muitas das Nações Africanas e algumas da América Latina, que
não detém recursos específicos, o que causa um aumento na mortalidade da doença –
diminuindo ainda mais a população economicamente ativa.
Concernente a esses graves conflitos sociais, a busca por inovação tecnológica para o
tratamento e prevenção ao HIV demanda de investimentos maciços de grandes economias,
que em conjunto possam ampliar os horizontes no que se refere às potencialidades e
especificidades de cada um dos contribuintes, e pelas quais possam partilhar com órgãos
como a ONU e UNAIDS para um consentimento global dessa formação conveniada da luta e
prevenção ao vírus.
Nenhuma infecção tem o mesmo nível de coleta de dados, análise e distribuição que o
HIV. Com dados confiáveis e atualizados, os países e a comunidade internacional podem
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planejar respostas efetivas à AIDS e concentrar os serviços nos locais e populações que mais
precisam, aumentando o impacto e diminuindo os custos. Com isso, foi criada a AVERT77,
que é uma organização com início efetivo em 1986, no Reino Unido, e que hoje é referência
nas informações e educação em HIV. Segundo seus dados, estima-se que 78 milhões de
pessoas tenham contraído o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e que 35 milhões de
mortes tenham ocorrido em decorrência de doenças relacionadas a ele desde a década de
198078.
Frente a essa problemática, embora ainda não tenha sido desenvolvido um
medicamento capaz de exaurir o vírus HIV, eliminando-o do corpo humano de modo
definitivo, hoje em dia a expectativa de vida dos seus portadores é consideravelmente elevada
com o uso dos antirretrovirais (ARVs), que existem desde a década referida, e que por meio
de estudos e grandes evoluções tecnológicas na área genética têm-se conseguido um maior
êxito em novas pesquisas para o melhoramento desses antirretrovirais79. Com base nessas
pesquisas e no uso desses fármacos, as chances de o vírus ser transmitido por meio de uma
relação sexual ou de uma mãe soropositiva para o seu filho que ainda não nasceu é reduzida
de maneira muito positiva.
O elevado número de pessoas que utilizam os coquetéis antirretrovirais (ARVs) de
forma contínua e durante boa parte ou toda a vida tem inúmeras implicações sociais,
econômicas e políticas que ainda afetam intensamente a sociabilidade dessas pessoas pela
propagação do preconceito, ainda carregado de pensamentos retrógrados. Como esses
fármacos são extremamente caros o Estado é obrigado a custear gratuitamente à toda a
população que faz uso dos mesmo, e oferecer todo o suporte técnico necessário para a
evolução e acompanhamento da pessoa que possui o vírus. Dessa forma, uma parcela
considerável dos investimentos realizados nos sistemas de saúde se destinam ao HIV e seu
tratamento.

2.4.1 INVESTIMENTOS E METAS
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Com base nos dados do Programa Conjunto das Nações Unida sobre HIV/AIDS
(UNAIDS), cerca de 17 milhões de pessoas tiveram acesso adequado ao tratamento
antirretroviral (ART) em 201780. Embora esse número represente um avanço, ainda está
aquém das expectativas da UNAIDS, que almeja chegar em locais ainda debilitados em
relação aos recursos financeiros usados para o tratamento do HIV. Dessa forma, ela almeja
que, até o ano de 2020, 90% dos soropositivos saibam que são portadores do HIV, fazendo
com que 90% das pessoas que sabem que portam esse vírus recebam tratamento e 90% dos
indivíduos em tratamento tenham uma carga viral indetectável81.
Diante disso, a UNAIDS tem como um dos objetivos principais que a epidemia de
AIDS chegue ao fim até 203082, sendo controlada por meio de sistemas globais de troca de
informações. Contudo, as antigas diretrizes da Organização Mundial da Saúde tinham um
caráter restritivo e um tanto quando excludente, pois recomendava que o tratamento
antirretroviral não fosse disponibilizado para todos os portadores do vírus, vislumbravam que
pelo alto custo do tratamento não seria ideal que fossem medicados todos os infectados.
Orientava-se, por conseguinte, que ele fosse direcionado apenas às gestantes
infectadas pelo HIV, aos indivíduos com o sistema imunológico extremamente debilitado e
aos acometidos por doenças como a tuberculose, que diminui ainda mais a já fragilizada
imunidade. Posteriormente a isso, comprometida com a meta conhecida como 90-90-9083,
essa organização passou a recomendar que todos os soropositivos recebam o tratamento logo
após serem diagnosticados.
Com base nessas novas ideologias e, assim como a conscientização da população das
áreas mais afetadas pela epidemia e a distribuição gratuita de preservativos pela rede pública
de saúde, o tratamento antirretroviral constitui um meio necessário para que as metas traçadas
pela Organização das Nações Unidas, UNAIDS e pela Organização Mundial da Saúde sejam
alcançadas.
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Não obstante disso, existem inúmeros fatores que dificultam o combate ao vírus HIV
e, consequentemente, contribuem para que a AIDS continue tendo uma elevada prevalência
no mundo. Dentre esses fatores, destacam-se os de ordem social, como a violência de gênero
e sexualidade, que podem manifestar-se por meio de agressões físicas e psicológicas ou da
privação de direitos.

2.4.2 ÁFRICA: CONTINENTE CHAVE
A África enfrenta inúmeros problemas, especialmente sociais. No entanto, nas últimas
décadas uma doença tem dificultado ainda mais o desenvolvimento do continente, o
HIV/AIDS. A contaminação começou no início dos anos 80 do século passado, expandindose rapidamente, pois em 1990 já existiam 10 milhões de infectados contabilizados no
continente.
Consoante a esses números, a partir dessa década até os dias atuais o número de
infectados elevou-se mais de quatro vezes, são aproximadamente 42 milhões em todo
continente. Resultando assim em uma mortandade de 22 milhões de pessoas e 13 milhões de
órfãos. A doença tem uma participação negativa na configuração do IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) dos países africanos no que diz respeito à expectativa de vida,
isso porque o índice de mortalidade é alto84.
Frente a essa problemática, é visível que o impacto da AIDS não se restringe somente
à perda de vidas, mas também interfere diretamente na composição da PEA (População
Economicamente Ativa) dos países que têm um alto nível de infectados85, camada essa da
população composta por adultos que se encontram inseridos no mercado de trabalho e podem
gerar renda, pois pode comprometer um possível desenvolvimento.
Diante disso, uma parcela significativa dos países africanos está perdendo
maciçamente seus adultos, por exemplo, um em cada três adultos está contaminado em
Botsuana, Lesoto, Suazilândia e Zimbábue; um em cada cinco adultos se encontra infectado
na Namíbia, África do Sul e Zâmbia; e um em cada vinte nos outros países. Especialistas em
economia como o sul-africano David Hornsby, pesquisador do Departamento de Pesquisas
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Internacionais da Universidade de Witwatersrand, em Johannesburgo, afirmam que o
HIV/AIDS desacelerará a economia ainda mais se não forem tomada medidas que contenham
a epidemia “Uma epidemia como esta, que afeta grande parte da população, sem dúvida tem
um impacto econômico negativo”, “Isto limita a quantidade de pessoas educadas e
qualificadas que participam da produção, criação de empresas, da inovação e do
desenvolvimento”, ressaltou Hornsby86.
Como já é de conhecimento até aqui, a maioria dos países da África enfrentam graves
conflitos econômicos e sociais, que corroborados por doenças infecciosas tem dificultado
ainda mais o desenvolvimento dessas nações. Sem sombra de dúvidas o controle e tratamento
do HIV/AIDS têm um papel primordial na busca de uma estabilidade econômica do
continente africano. Nessa esteira, com um enfrentamento e a busca de novas tecnologias por
parte de Organizações Internacionais que visem ajudar de maneira prática a questão da
distribuição e barateamento dos coquetéis antirretrovirais.
Soma-se a isso, ainda, a problemática da discriminação principalmente da África
subsaariana, por exemplo, como a violência de gênero ainda exerce uma grande influência na
problemática do HIV, fazendo com que a incidência desse vírus entre jovens do sexo
feminino seja muito maior do que entre jovens do sexo masculino.
Nesse aspecto, a falta de acesso à educação e aos serviços de saúde impede que
adolescentes e mulheres com menos de 24 anos tenham conhecimento acerca do HIV e, caso
sejam soropositivas, possam receber o tratamento adequado, com a problemática também
dessas mulheres, por muitas vezes, estarem grávidas e sem o tratamento e acompanhamento
adequado acabam transmitindo para os seus filhos87. Essa desproporção também decorre do
fato de elas serem frequentemente forçadas a manter relações sexuais ou de serem proibidas
de utilizar preservativos pelos seus parceiros, práticas ainda comuns em muitos países
africanos88.
Ainda nesse prisma, a economia da África sofre em todas as suas esferas, a doença
atinge todas as classes sociais, professores, agricultores, operários e funcionários públicos,
entre outros. Para se ter uma ideia, somente Zâmbia teve um baixa de 1.300 professores em
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consequência da Aids, ou seja, dois terços dos formandos de um ano, estimativas revelam que
até 2020 os países africanos deverão perder um quatro da força de trabalho89.
Só em 2015 foram investidos 19 bilhões de dólares para o combate à Aids e controle
do HIV nos países com recursos escassos ou medianos, dos quais 57% foram oriundos dos
orçamentos domésticos. Nos dias de hoje, o número de infecções ainda é crescente em muitas
localidades, segundo a UNAIDS no final de 2017, US$ 19,1 bilhões estavam disponíveis para
a resposta à AIDS em países de baixa e média renda de modo que, em 2020, o combate à
epidemia demandará 26,2 bilhões de dólares.90 A necessidade de maiores investimentos para
erradicar esse problema pode comprometer ainda mais as finanças dos principais países
afetados.
Apesar de a África Subsaariana, região de países como a África do Sul, responder por
70% dos casos de AIDS91, isso não quer dizer que a África Islâmica esteja imune dos
profundos impactos decorrentes da doença. Os rumos da epidemia são determinados pelos
aspectos sociais e as iniciativas implantadas para contê-la, as perspectivas são pessimistas
quanto ao número de contaminação, calcula-se que até 2025 a África tenha,
aproximadamente, 200 milhões de pessoas contaminadas92.
A medida em que mais pessoas são infectadas pelo HIV, faz-se necessário aumentar
esses gastos, ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) desses países não se eleve de modo
expressivo, é necessário se obter um fundo monetário que garanta o pleno funcionamento
dessas medidas auxiliares no combate e enfrentamento do vírus.
Assim, o custo do tratamento do HIV nessa região poderá aumentar três vezes mais do
que o PIB dos países afetados da África nas próximas duas décadas, o que dificulta ainda
mais a concretização dos objetivos da UNAIDS e da OMS93.
Decorrentes da exploração histórica à qual esses países têm sido submetidos, tais
problemas agravam a epidemia de AIDS, pois dificultam o combate ao vírus causador dessa
enfermidade. As medidas de caráter preventivo e o fornecimento dos antirretrovirais exigem a
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realização de gastos muito elevados, que correspondem a uma parcela considerável dos
orçamentos nacionais.

2.4.3

PROBLEMÁTICAS

EVIDENCIADAS

NA

AMÉRICA

LATINA E CARIBE
Ao contrário da maioria dos países, a América Latina vive um aumento no número de
contágios do vírus causador da Aids – fruto do esfriamento de políticas públicas e na sensação
de proteção sexual – principalmente entre mulheres e homossexuais, um fenômeno
extraordinário causado pela violência e a discriminação contra estes segmentos, alerta a
ONU94.
Apesar de vivermos em um século com mais abrangência e rapidez na comunicação, o
continente latino-americano encontra dificuldade para a contenção do número de infecções do
vírus HIV/AIDS, mesmo com avanços importantes na área de infecções infantis e na
diminuição do número de mortes causadas pelas complicações do vírus, conforme dados da
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Com esse olhar clínico, a ONU, no ano de
2016, apontou que a América Latina tem aumentado constantemente seus indicadores de
violência, o que segundo o subsecretário geral da ONU, Loures, está diretamente ligado ao
número crescente de infectados na região. Cerca de 30% das mulheres jovens da América
Latina relatam já terem sido vítimas de violência física e sexual, um dado preocupante95.
A América Latina ter sido a primeira região do mundo a desenvolver um grupo de
militantes da sociedade civil que requer tratamento para o HIV/AIDS e, ainda, desenvolveu a
primeira pesquisa online sobre saúde sexual de HSH96, o que levou os governantes a
pensarem em ações pelas quais dessem cobertura à esses grupos. Dessa forma, observam-se
dados da UNAIDS indicando que em 2016, cerca de 540.000 mulheres viviam com HIV na
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América Latina, 73.000 delas tinham entre 15 e 24 anos de idade97, o que implica diretamente
na população tida como economicamente ativa (consumo e prestação de serviço).
No total, 1,8 milhão de pessoas eram portadoras do vírus na região, diante disso, e
com aumento do número de casos, os países latino-americanos terão dificuldades para atingir
a meta da ONU de erradicar os contágios de HIV até o ano 2030 se não começarem a
desenvolver propostas e ações permanentes para o controle da IST98.
Conforme apresentado anteriormente na América Latina cerca de 1,8 milhão de
pessoas viviam com HIV em 2016. Aproximadamente 97 mil novas infecções ocorreram no
continente no ano passado, essa taxa de novas infecções se manteve estável nos últimos sete
anos, o que demonstra os desafios no combate ao contágio pela doença. No período, cerca de
36 mil pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS na região – contudo, entre 2010 e
2016, o número de óbitos diminuiu 12%99.
A tendência de aumento no número de novas infecções por HIV foi registrada na
Argentina, com 3%, assim como no Brasil100, de variação entre 2010 e 2016, mas o cenário é
particularmente grave no Chile, que registrou aumento de 34% no período, e em alguns países
da América Central e Caribe, como Guatemala, com 23%; Costa Rica, com 16%; e Panamá,
com 9%. No outro extremo, Colômbia, El Salvador, Nicarágua e Uruguai conseguiram
reduzir o volume de novos casos em mais de 20%, conforme apresenta o gráfico101:
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Apesar dos problemas pontuais, a América Latina vem demonstrando progressos no
combate à Aids. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, devido ao aumento do
acesso a tratamentos, a mortalidade relacionada com a doença caiu 12% entre 2000 e 2016, de
43 mil para 36 mil mortes anuais. Os maiores avanços aconteceram no Peru (62%), Honduras
(58%) e Colômbia (45%)102.
No que diz respeito ao Caribe as variações não são muito diferentes do que ocorre na
América Latina. Com um avanço nas tecnologias e na busca pela diminuição do número de
infectados o Caribe conseguiu, junto com os Latinos, frear o aumento no número de casos,
mas em menor número quando comparado com o restante do mundo, incluindo os países
menos desenvolvidos como os Africanos103.
O número de pacientes com acesso a antirretrovirais praticamente dobrou na região, de
511.700 em 2010 para 1 milhão em 2016, mas a cobertura varia de país a país. A Argentina é
o país com maior oferta, com 64% dos pacientes em tratamento, seguida pelo Brasil e
México, ambos com 60% de cobertura104. Na outra ponta, Bolívia, com cobertura de apenas
25%, e Paraguai, com 35%, sofrem para ampliar o acesso a terapias antirretrovirais105.
Apesar disso, as duas regiões da América citadas acima têm suas economias menos
afetadas quando comparadas as africanas, por manter um poderio financeiro maior e usufruir
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de uma maior tecnologia puderam se adequar a realidade – ainda sofrendo -, de manter uma
parcela da população portadora do vírus economicamente ativa.

3

HIV/AIDS

NA

CONTEMPORANEIDADE

E

OS

NOVOS

OBSTÁCULOS
Hodiernamente, para um adequado estudo do “fenômeno” HIV/AIDS, é de
fundamental importância dos dois pressupostos essenciais, sendo eles: as populações chaves e
o monopólio das patentes. Nessa esteira, vejamos a seguir.

3.1 POPULAÇÕES-CHAVE
A vulnerabilidade ao HIV e às suas consequências são reforçadas por violações dos direitos à vida, à liberdade, à
informação, à educação, à saúde e ao direito à igualdade (não-discriminação), que têm impacto direto no poder
de negociação destas comunidades e na redução de seu acesso aos serviços. A diminuição da vulnerabilidade
está relacionada ao aumento da cidadania ativa, aquela que institui o cidadão como portador de direitos e
deveres, mas essencialmente participante da esfera pública e criador de novos direitos para abrir espaços de
participação106. (Resoluções do I Congresso da ABGLT, 2005)

Ao vislumbrar políticas públicas e mais eficiência nos tratamentos e assistência às
pessoas já portadoras do HIV é importante atentar para as populações-chave, ou seja, os
segmentos populacionais mais vulneráveis ao contágio com esse vírus.
Trata-se de um grupo altamente heterogêneo, composto por mulheres e homens,
jovens e crianças que vivem em diferentes contextos socioeconômicos e culturais e
que enfrentam o desafio de estudar, trabalhar, constituir família em uma sociedade
pouco preparada para aceitar diferenças107.

Além do citado, em sucinta definição, a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata
de cinco populações: Homossexuais, transexuais, usuários de drogas injetáveis, profissionais
do sexo e presidiários.
Para analisar tais grupos com mais afinco, tem-se a divisão a seguir.

3.1.1 HOMOSSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS
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Segundo estatísticas recolhidas pela UNAIDS em 2014, entre 0,4 e 0,7% da
população geral está vivendo com HIV; entre homens gays e outros homens que fazem sexo
com homens, essa proporção cresce para 10,5%, tal fato deve-se a vários fatores biológicos,
comportamentais e sociais. Estima-se que que o risco de transmissão durante as relações anais
seja 18 vezes maior que o sexo vaginal, devido a variação de papéis nessas relações, seja na
prática receptiva (maior risco de contágio) ou na insertiva (maior probabilidade de transmitir
o HIV).
Ainda, estigmas sociais criados em volta do tema como “doença de gay”, a
homofobia, e inúmeras outras formas de discriminação, estão entre os principais obstáculos
para a prevenção, tratamento e cuidado em relação ao HIV. Estes prejudicam os esforços no
enfrentamento devido às crenças, atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas
soropositivas, bem como o tratamento desigual e injusto por fazerem parte de determinado
grupo já institucionalizados através de práticas e políticas que focam negativamente neles.
Assim, pelo fato de a Aids ser tratada ainda como tabu dentro da comunidade de travestis,
transexuais e homossexuais, a exposição ao vírus e as coinfecções é bem maior.108

3.1.2 PROFISSIONAIS DO SEXO
Várias são as condições responsáveis por colocar tal grupo em situação de
vulnerabilidade, e destacam-se dentre elas a condição socioeconômica. Nessa questão,
embora cientes de todos os riscos a que estão expostos, a privação econômica dessas pessoas
se sobressai a eles, visto que a utilização do próprio corpo para o trabalho, por exemplo, é a
única fonte de sustento para a satisfação de necessidades básicas.
Os profissionais do sexo em pontos de rua têm maiores exposições ao contágio, pois
o uso de meios de prevenção básicos como preservativos ou profilaxias pré e pós exposição
não são acessíveis nos sistemas de saúde em grande parte do mundo 109. Além da maior
incidência de HIV e sífilis, a cobertura de exames preventivos como o de câncer no colo do
útero, é mínima, agravando a situação de saúde e diminuindo a expectativa de vida dessas
pessoas, principalmente mulheres.
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Um outro fator influente é o valor do programa, este, é significativamente menor
para as pessoas que trabalham na rua, e assim, necessitando de dinheiro, muitas vezes” não;
conseguem negociar uma relação sexual segura”.110

3.1.3 PRESIDIÁRIOS E USUÁRIOS DE DROGAS INJETÁVEIS
Assim como foi abordado, os presidiários e os usuários de drogas injetáveis também
necessitam de atenção especial no tocante ao contágio com o HIV.
O UNAIDS estima que 140.000 usuários de drogas injetáveis foram infectados com
o HIV em todo o mundo em 2014 e não houve queda no número anual de novas infecções
nessa população entre 2010 e 2014.111 Assim, destaca a importância da redução de danos para
os usuários como uma forma de auxiliar no fim da epidemia de Aids, bem como a diminuição
do risco de infecção de doenças como a hepatite C. Comportamentos que podem auxiliar
nessa redução podem ser a conscientização ao não compartilhamento de seringas, orientação
sobre descarte do material em local adequado e limpeza dos materiais.
É importante pontuar também, que além das condições estruturais precárias das
prisões, os detentos não recebem a devida cobertura dos serviços básicos como saúde e o uso
de drogas e relações sexuais desprotegidas se torna frequente, assim, apresentando um alto
risco de contato com o vírus. 112
É necessário então, como afirma Gundo Aurel Weiler (2014), reduzir esses
comportamentos de risco
não somente em clínicas e consultórios médicos, mas também no local onde o grupo
alvo se encontra. Isso também é válido para terapia. Quem é soropositivo, precisa ter
acesso mais fácil ao tratamento.113

Assim, a promoção dos direitos das pessoas para o acesso de serviços de redução de
danos e HIV de alta qualidade é fundamental.

110

DAMACENA, Giseli - Pesquisadora Ensp/FIOCRUZ- <https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-comprofissionais-do-sexo-mostra-fatores-que-influenciam-na-prevalencia-do-hiv> Acesso em 10 de maio de 2018
111
UNAIDS. Acabar com a epidemia de AIDS até 2018 Disponível em: <https://unaids.org.br/2016/11/acabarcom-epidemia-de-aids-ate-2030-pressupoe-investimentos-em-reducao-de-danos-para-usuarios-de-drogasinjetaveis/>. Acesso em: 30 mar. 2018.
112
SIMÃO, Mariângela. Programa nacional de DST e aids do Ministério da Saúde Acesso em 10 de maio de
2018
113
WEILER, Gundo Aurel. funcionário do departamento de HIV da OMS <> Acesso em 10 de maio de 2018

41

3.1.4 JUVENTUDE E HIV
A resposta ao HIV/AIDS deve partir de um olhar especial para as populações-chave,
entretanto, além dessas populações também é necessário fazer menção a juventude lato sensu,
isto é, adolescentes e jovens visto que estes, assim como as populações-chave clássicas
tratadas supra, encontram-se em uma situação de vulnerabilidade.
Assim, sob uma perspectiva contemporânea em que se busca compreender as causas
e os efeitos da problemática há de se dar atenção especial a juventude. Comumente, se
definem a juventude como um período de conflito, em que se busca a auto afirmação e que se
passa por mudanças físicas e psicológicas. A fase em testilha é um dos períodos mais
importantes para a formação dos indivíduos extremamente influenciada pelo momento
histórico, contexto cultural e socioeconômico.
Nesse contexto, em vista este princípio e pressupostos de que o período da juventude
é um processo de transição para a vida adulta, faz-se necessário identificar de que modo o
sexo, a condição étnica, o ambiente sociofamiliar, entre outros, influenciam e caracterizam
esse processo. Além disso, tais pontos devem orientar a formulação de políticas institucionais
para esse segmento.
Como foi visto, com o tempo a prevenção do HIV passou a ser bastante veiculada na
mídia e difundida nas escolas sob uma nova égide, em que se focou principalmente em
campanhas de incentivo para o uso de preservativos114. Ocorre que ainda há um desprezo dos
jovens para tal ponto, mesmo possuindo a consciência de que o uso de preservativos evita
tanto a gravidez como IST/AIDS115.
Outras estratégias de prevenção, tais como workshops, oficinas e discussão de temas
de sexualidade têm mostrado resultados favoráveis na mudança de hábitos dos adolescentes
quanto aos cuidados preventivos necessários para se evitar IST/AIDS. A existência de
plataformas efetivas na prevenção de IST/AIDS devem levar em consideração as diferenças,
sendo adaptados particularmente a cada gênero, conforme a situação social. Apesar de
parecerem estar mais informadas sobre as doenças sexualmente transmissíveis e seus métodos
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preventivos, as adolescentes representam um grupo de maior risco social, já que se sentem
sem a capacidade de requerer o uso do preservativo nas relações sexuais116.
Dessa forma, restam poucas chances de se prevenir contra IST e AIDS, além de
gravidez não planejada. As concepções equivocadas sobre a transmissão das IST/AIDS entre
os nossos jovens devem ser corrigidas, pois se limitam, em grande parte das vezes, a
considerar, apenas, a transmissão sexual. Necessita-se de mais ações de prevenção
envolvendo jovens dentro e fora das escolas117, por intermédio da parceria com o governo ou
entidades não governamentais, escolas, serviços de saúde e comunidade, levando a uma
transformação do conhecimento sobre IST/AIDS em comportamento sexual seguro e embutilo de responsabilidade.
Depois da revolução sexual dos anos 1960 e 1970, sem dúvida, o advento da aids
entre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vem mobilizando novas posturas e
diálogos entre as diferentes áreas do conhecimento. Um dos campos mais afetados é o das
políticas públicas para a adolescência e a juventude, no que tange à educação, à saúde sexual
e reprodutiva, pois, conforme pesquisas publicadas nos últimos anos, a aids assume
dimensões de uma pandemia.
Em 1998, conforme veiculado pela UNAIDS (1999), falava-se que na América
Latina e no Caribe, aproximadamente 65 mil indivíduos entre 15 e 24 anos de idade
adquiriram o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)118. Ainda na atualidade vemos uma
grande incidência de adolescentes e jovens infectando-se pelo HIV, seja pela baixa
prevalência do uso de preservativos, seja pelo uso de diversos tipos de drogas injetáveis ou
simplesmente pelo desconhecimento de questões relativas ao comportamento sexual.
Em um relatório de progresso119, o Start Free, Stay Free, AIDS-Free (Comece livre,
permaneça livre, livre da AIDS, em tradução livre) mostrou que, globalmente, em 2016,
houveram 160 mil novas infecções por HIV entre crianças e que 140 mil aconteceram nos 23

116

Ibid.
Ibid.
118
ASINELLI-LUZ, Araci ; FERNANDES JUNIOR, Nelson. Gênero, adolescências e prevenção ao
HIV/aids. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pp/v19n2/a07v19n2>. Acesso em: 21 abr. 2018
119
UNAIDS. Acabando com a epidemia de AIDS entre crianças, adolescentes e mulheres jovens.
Disponível em : <https://unaids.org.br/2018/04/acabando-com-epidemia-de-aids-entre-criancas-adolescentes-emulheres-jovens/>. Acesso em: 28 abr. 2018.
117

43

países prioritários120. Embora o número de novas infecções por HIV tenha diminuído, o
declínio foi bem mais lento do que nos anos anteriores.
Tal relatório destaca ainda preocupações relacionadas a novas infecções por HIV
entre mulheres jovens e meninas. Em 2016, cerca de 200 mil adolescentes entre 15 e 19 anos
foram infectados pelo HIV nos 23 países prioritários, dos quais 72% eram mulheres jovens121.
Esses índices são preocupantes, devido à precocidade e às consequências que esse padrão de
comportamento pode causar no indivíduo.

3.2 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
No tocante a indústria farmacêutica e todo o investimento envolvido com as patentes
dos antirretrovirais, o interesse a quem venha a deter o valor referente à distribuição desse
tipo de medicamento para a população é alvo de bastante discussão, já que equivale a uma
parcela relevante dos gastos contabilizados para combater o HIV. Com isso, aumentar o
número de pessoas que têm acesso ao tratamento desse vírus só é economicamente viável se
forem diminuídos os custos que os governos e ONGs têm com esses medicamentos.
No caso dos países africanos e dos demais que são considerados subdesenvolvidos ou
emergentes, essa redução frequentemente é inviabilizada em função dos interesses das
indústrias farmacêuticas. Em grande parte dos casos, essas indústrias detêm as patentes dos
antirretrovirais e estas são previstas na legislação nacional.
Desse modo, elas não têm que competir com empresas produtoras de genéricos
durante um determinado período, monopolizando a venda desses fármacos e ocasionando um
encarecimento e segregação de países que não conseguem comprar o medicamento em
quantidade relativa à sua demanda. Como não possuem concorrência, estipulam preços
excessivamente elevados, o que, como já foi exposto, compromete o orçamento de tais
países122.
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Os defensores dos interesses dessas empresas argumentam que as patentes são
necessárias para compensar os investimentos realizados durante o desenvolvimento dos
antirretrovirais. “Estima-se que, de cada 250 estudos clínicos para testar novas drogas, só um
seja aprovado e chegue à fase de comercialização”.
Dessa maneira, esse processo é extremamente dispendioso para as indústrias
farmacêuticas, as quais exigem um retorno financeiro para continuarem pesquisando novas
fórmulas. Por outro lado, as pessoas que defendem o acesso universal à saúde criticam as
grandes corporações da seara farmacêutica, alegando que elas sobrepõem os seus interesses
financeiros ao bem da coletividade. Por determinarem o encarecimento dos antirretrovirais,
essas empresas são consideradas “[...] responsáveis diretas pela morte de milhões de pessoas
ao redor do mundo – e especialmente na África”.
Atualmente, as patentes que as indústrias farmacêuticas detêm encontram respaldo em
normas de direito internacional, estabelecidas em convenções. Uma dessas normas é o
“Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” , um acordo firmado
pelos membros da Organização Mundial do Comércio para estabelecer um padrão mínimo de
proteção aos direitos de propriedade intelectual.

3.3 RESTRIÇÃO À ENTRADA DE PESSOAS COM HIV
Fronteiras são linhas imaginárias que delimitam os territórios, os seus poderes e
recursos. A origem das fronteiras precede a própria formação dos Estados Nacionais, quando
passou a delimitar-se formalmente os limites dos Estados. Segundo Ferrari (2014), embora
não existisse o termo, as sociedades desde a Pré-História usavam métodos para limites
territoriais, como cursos d’água e árvores, limitando a entrada de pessoas externas de acordo
com critérios estabelecidos por cada sociedade123.
Desde então, países vêm estabelecendo critérios para permissão ou restrição de
entrada em seus territórios, muitas vezes baseados em princípios eugenistas, de que
determinadas etnias teriam herdado “qualidades” em relação a outros grupos, como
inteligência, força física. Um dos casos mais famosos é a restrição de entrada de diversas
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etnias nos Estados Unidos da América, em especial a de mexicanos, o qual até hoje ainda gera
significativas repercussões124.
Considerando esse cenário de fronteiras, torna-se essencial abordar acerca da entrada e
permanência de pessoas HIV positivas nos diversos países. Em 2011, um estudo alemão
divulgado pela UNAIDS com 192 países analisou que 66 possuíam regulamentos especiais
para entrada de pessoas vivendo com HIV; os quais na prática se aplicam principalmente em
casos de pedido de permanência mais longa, para estudo ou trabalho. Desses, em 31 países
era possível deportação ou pedido para retirar-se caso seja confirmado diagnóstico para HIV.
Não obstante, em alguns países existe restrição para cidadãos do próprio país, quando
retornam do exterior. Sobre o tema, a UNAIDS (2010) já se manifestou publicamente se
opondo
a qualquer lei de restrição de movimento baseadas na soropositividade ao
HIV apenas; tais restrições são discriminatórias, não previnem transmissão e
não protegem os sistemas de saúde. Além disso, as restrições de viagem não
têm justificativa econômica, pois as pessoas que vivem com o HIV podem
levar uma vida produtiva longa e produtiva.125

Com isso, pessoas vivendo com HIV têm arbitrariamente seus Direitos Humanos

violados, com risco de perda de seus lares, seus empregos, seus amigos, de acesso ao sistema
de saúde126.

4 UNAIDS - PROGRAMA CONJUNTO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE
HIV/AIDS
A fim de se compreender e estudar melhor o UNAIDS e seu funcionamento, faz-se
necessário também estudar, sob uma ótica geral, a Organização das Nações Unidas (ONU),
tendo em vista que o UNAIDS consiste em programa especializado em HIV/AIDS
subordinado àquela Organização maior. Portanto, a princípio partiremos de uma dedução pela
qual analisaremos primeiro a ONU com o propósito de atingir o UNAIDS.
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4.1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional universal
de fins gerais, fundada em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os propósitos desta
organização são: manter a paz e a segurança internacionais; desenvolver relações amistosas
entre as nações; realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de
caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais; e ser um centro destinado a harmonizar a ação dos
povos para a consecução desses objetivos comuns (ONU, 1945)127.
Ela é composta por 193 (cento e noventa e três) países, além do Estado do Vaticano e
da Palestina. Para tornar-se membro das Nações Unidas, é conferido a qualquer nação amante
da paz tal direito, desde que aceitem os compromissos dispostos na Carta e que, a critério da
Organização, estiverem aptas e dispostas a cumprir com tais obrigações.
Esta Organização surgiu oficialmente após a ratificação da Carta das Nações Unidas
(ONU, 1945)128, a qual estipulou seus objetivos essenciais como: a defesa dos direitos
fundamentais do ser humano; a garantia da paz mundial, colocando-se contra qualquer tipo de
conflito armado; a busca de mecanismos que promovam o progresso social das nações; e criar
condições para manter a justiça e o direito internacional (USP, 2010)129.
No intuito de melhor gerir suas atividades, a ONU decidiu por estabelecer seis
órgãos principais, sendo eles: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho
Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado
(ONU, 1945)130. Além disso, criou várias entidades especializadas por acordos
intergovernamentais e com amplas responsabilidades internacionais definidas em seus
instrumentos básicos nos campos econômico, social, cultural, educacional, sanitário e
conexos, vinculados às Nações Unidas. É nesse contexto que surge o UNAIDS.
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4.2 A UNAIDS

Estabelecido pela Resolução 1994/24 do ECOSOC (Conselho Económico e Social
das Nações Unidas)131, surgiu a partir da necessidade de uma resposta global e conjunta a
epidemia do HIV/AIDS.
Atualmente, a UNAIDS está liderando o esforço global para acabar com a AIDS até
2030, tendo-a como uma ameaça à saúde pública e colocando-a como parte dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Sendo assim, desde que os primeiros casos de HIV foram relatados, há mais de 35
anos, 78 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV e 35 milhões morreram de doenças
relacionadas à Aids. Sobre este espectro, desde que iniciou suas operações em 1996, a
UNAIDS liderou e inspirou liderança global, regional, nacional e local, inovação e parceria
para,

em

última

instância,

consignar

o

HIV

à

história.

A UNAIDS surge, nesse sentido, com a perspectiva de solucionador de problemas,
colocando as pessoas que vivem com o HIV e as pessoas afetadas pelo vírus na mesa de
tomada de decisões e no centro do protagonismo, fornecendo e monitorando a resposta à
AIDS. Podemos apontar também, sua função de mapear trajetórias para os países e
comunidades seguirem o caminho mais rápido para acabar com a Aids e sua ousadia na
defesa

da

abordagem

as

barreiras

legais

e

políticas

à

resposta

à

Aids.

O programa também fornece orientação estratégica, defesa, coordenação e apoio
técnico necessários para catalisar e conectar a liderança dos governos, do setor privado e das
comunidades para oferecer serviços de resposta ao HIV que salvam vidas. Sem UNAIDS, não
haveria visão estratégica para a resposta à Aids.
Isto é, no nível global o programa fornecerá apoio na formulação de políticas,
planejamento estratégico, orientação técnica, pesquisa e desenvolvimento, defesa e relações
externas. Isso incluirá atividades normativas relacionadas ao HIV/AIDS em áreas como
planejamento social e econômico, população, cultura, educação, desenvolvimento
comunitário e mobilização social, saúde sexual e reprodutiva e mulheres e adolescentes.
No âmbito regional, o programa fornecerá apoio ao sistema coordenador residente.
Os co-patrocinadores incorporam o trabalho normativo realizado em nível global sobre
131
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questões políticas, estratégicas e técnicas em suas atividades de HIV / AIDS, de acordo com
os planos e prioridades nacionais. Uma função importante do programa será fortalecer as
capacidades nacionais para planejar, coordenar, implementar e monitorar a resposta geral ao
HIV / AIDS.
A participação no programa de seis organizações do sistema das Nações Unidas
assegurará a prestação de assistência técnica e financeira às atividades nacionais de maneira
coordenada e multissetorial. Isso fortalecerá a coordenação intersetorial das atividades de
HIV / AIDS e facilitará a incorporação dessas atividades nos processos nacionais de
planejamento

programação.132

e

Além disso, é plausível pontuar que a UNAIDS vem gerando informações e análises
estratégicas que aumentam a compreensão do estado sobre a epidemia de AIDS e o progresso
feito nos níveis local, nacional, regional e global. O programa lidera a mais ampla coleta de
dados sobre epidemiologia, cobertura de programas e finanças do mundo, e publica as
informações mais confiáveis e atualizadas sobre a epidemia de HIV - vital para uma resposta
efetiva à aids, além de produzir dados para impacto. Vale salientar ainda que nenhum
relatório importante, discurso ou iniciativa política sobre o HIV foi lançado ou feito sem se
referir

aos

dados

coletados

e

divulgados

pelo

UNAIDS.

Constata-se então, que UNAIDS é um modelo para a reforma das Nações Unidas e é o
único Programa Conjunto co-patrocinado no sistema das Nações Unidas. Baseia-se na
experiência de 11 co-patrocinadores do sistema das Nações Unidas e é a única entidade das
Nações Unidas com a sociedade civil representada em seu corpo diretivo, que ajudou a
posicionar, moldar e ampliar a resposta ao HIV como nenhuma outra organização,
incentivando o diálogo e trazendo comunidades que ficaram de fora da tomada de decisões.
Sem o UNAIDS os direitos humanos das pessoas que vivem com o HIV teriam sido retidos e
a

voz

da

sociedade

civil

seria

ouvida

com

muito

menos

frequência.

Podemos dizer que a UNAIDS transformou a política. O programa moldou a política
pública sobre o HIV nos níveis global, regional e nacional, mobilizou investimentos para
respostas nacionais sólidas usando evidências, experiência e defesa política, construiu
sistemas de saúde e comunitários, estabeleceu marcos legais e moldou a opinião pública para
criar sociedades saudáveis e resilientes.
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Hodiernamente a secretaria da UNAIDS conta com escritórios em 70 países, com
70% de seu pessoal no campo, e tem um orçamento de US $ 140 milhões para 2018. O
orçamento do Programa Conjunto para 2018 é de US $ 242 milhões.133

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito embora tenhamos passado por diversas fases da “epidemia” HIV/AIDS,
constata-se que aquele temor inicial e o estigma perpetuado de intrínseca relação com
homossexuais permanece, bem como novos preconceitos foram formados dificultando ainda
mais a resposta às infecções.
Logo, o elevado número de pessoas infectadas pelo vírus HIV tem implicações
sociais, sanitárias e econômicas. Maculada por um processo histórico predatório, a África é
atualmente o continente mais afetado por esse vírus.
O enfrentamento ao avanço da Aids é dificultado por inúmeros fatores. A
marginalização dos grupos mais afetados por essa enfermidade (populações-chave) obsta o
acesso aos tratamentos antirretrovirais e, consequentemente, contribui para que os casos dessa
infecção se tornem cada vez mais numerosos.
Nos meandros das relações sociais vemos os preconceitos, estigmas e até mesmo
ignorância, fatores que, por sua vez, amplificam os casos e dificultam a erradicação desse
vírus. Preocupa mais, quando se tem ciência que as políticas públicas de acesso ao tratamento,
são falhas e até mesmo ineficientes para a resolução de tal. Sendo, portanto, necessárias novas
formas de resposta e políticas públicas diferenciadas as quais se atentem a complexidade das
relações modernas.
Por fim, vislumbra-se que historicamente as políticas sanitárias foram pautadas
observando critérios econômicos e o bem estar daqueles que ocupam posições de poder,
desprezando e desrespeitando àqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Todavia, sob uma nova ótica do direito internacional e por meio de uma busca cada vez maior
de efetivação de direitos sociais, as políticas de cooperação internacional e o direito à saúde
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ganham uma nova roupagem e é nesse sentido que o UNAIDS deve buscar se assentar e
difundir.
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